
ธนาคารขอสอบ   
หลักสูตรการฝกนักศึกษาวิชาทหาร   ชั้นปท่ี   ๕  หญิง 

จงเลือกขอท่ีถูกท่ีสุดเพียง  ๑  ขอ 
วิชา  การอานแผนที่และการใชเข็มทิศ  
๑.  แผนที่ที่ทางทหารใชในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีมีมาตราสวน  คือ 
 ก.  ๑ : ๒๕,๐๐๐ ข.  ๑ : ๕๐,๐๐๐  
 ค.  ๑ : ๑๐๐,๐๐๐ ง.  ๑ : ๒๕๐,๐๐๐  
๒.  เลขอักษรที่แสดงไวในกรอบอางคากริด  เชน  47  P  หมายถึง 
 ก.  เลขอักษรประจําเจตกรดิ ข.  อักษรประจําจัตุรัสแสนเมตร 
 ค.  เลขระวาง ง.  เลขลําดับชุด 
๓.  การแบงเขตโซนในระบบยูทีเอ็ม  จะแบงไดกี่เขตโซน 
 ก.  ๕๐  โซน ข.  ๖๐  โซน 
 ง.  ๗๐  โซน ง.  ๘๐  โซน 
๔.  อักษรประจําจัสตุรัสแสนเมตรของ  ผท.มาตราสวน  ๑ : ๕๐,๐๐๐  ตัวอยาง เชน  
 ก.  PQ ข.  ๔๘  N 
 ค.  Z RTSD ง.  L  ๗๐๑๗ 
๕.  การแบงกริดโซนระหวางลองจิจูดตะวนัตกกับตะวันออก คือ 
 ก.  ๙๐  องศาตะวนัตก – ๑๘๐  องศาตะวันออก 
 ข.  ๑๘๐  องศาตะวนัตก – ๙๐  องศาตะวันออก 
 ค.  ๑๘๐  องศาตะวนัตก – ๑๘๐  องศาตะวนัออก 
 ง.   ๑๘๐องศาตะวนัตก – ๓๖๐  องศาตะวนัออก 
๖.  ความกวางและความยาวของกริดโซนเปนองศา คือ 
 ก.  กวาง  ๓  องศา  ยาว  ๕  องศา ข.  กวาง  ๕  องศา  ยาว  ๑๕  องศา 
 ค.  กวาง  ๖  องศา  ยาว  ๘  องศา ง.  กวาง  ๘  องศา  ยาว  ๑๐  องศา 
๗.  การแบงกริดโซนของละติจูดใตและเหนือจะแบงที่เสนกี่องศา 
 ก.  ๖๐  องศาใต – ๘๐  องศาเหนือ ข.  ๘๐  องศาเหนือ – ๖๐  องศาใต 
 ค.  ๘๐  องศาใต – ๘๔  องศาเหนือ ง.  ๘๔  องศาเหนือ – ๘๐  องศาใต 
๘.  ทุกจัตุรัสกริดบน ผท.มาตราสวน  ๑ : ๕๐,๐๐๐  จะมีคากี่เมตร 
 ก.  ๑๐,๐๐๐  เมตร ข.  ๑,๐๐๐  เมตร 
 ค.  ๑๐๐  เมตร ง.  ๑๐  เมตร 
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๙.  การอานพกิัดกริดทางทหารในระบบยทูีเอ็มอานไดดงันี้ 
 ก.  อานไปทางซายแลวขึ้นบน ข.  อานไปทางซายแลงลงลาง 
 ค.  อานไปทางขวาแลวขึน้บน ง.  อานไปทางขวาแลวลงลาง 
๑๐.  การอานพิกัดใหใกลเคียงระยะ  1000  เมตร  จะอานเปนตวัเลขไดกี่ตัว 
 ก.  ๔  ตวั ข.  ๖  ตัว 
 ค.  ๘  ตัว ง.  ๑๐  ตวั 
๑๑.  การอานพิกัดเปนตัวเลข  6  ตัว  จะอานใกลเคยีงระยะกีเ่มตร 
 ก.  ๑๐  เมตร ข.  ๑๐๐  เมตร 
 ค.  ๑,๐๐๐  เมตร ง.  ๑๐,๐๐๐  เมตร 
๑๒.  การอานพิกัดใหใกลเคียงระยะ  10  เมตร  จะอานเปนตัวเลขไดกีต่ัว 
 ก.  ๑๐  ตัว ข.  ๘  ตัว 
 ค.  ๖  ตัว ง.  ๔  ตัว 
๑๓.  เสนที่ลากรอบโลกจากตะวนัตกไปตะวนัออก  คือ เสน 
 ก.  เสนละติจดูตะวันออก ข.  เสนลองติจูดเหนือ 
 ค.  เสนอีเควเตอร ง.  เสนเมอรริเดียน 
๑๔.  เสนที่ลากจากขัว้โลกเหนือมาขั้วโลกใต  คือเสน 
 ก.  เสนลองติจดูเหนือ ข.  เสนลองติจูดใต 
 ค.  เสนเมอรริเดียน ง.  เสนอีเควเตอร 
๑๕.  เสนเมอรริเดียนผานกลางลากมาตัดกบัเสนอีเควเตอรโดยทํามุมฉากกันและกนั  จุดตัดนี้เรียกวา 
 ก.  จุดกาํหนดอักษรโซน ข.  จุดกําหนดเลขโซน 
 ค.  จุดที่อยูของโซน ง.  จุดศูนยกําเนิด 
๑๖.  เสนชั้นความสูงที่มีสีน้ําตาลบนแผนที่ ถือระดับความสูงจากระดบัใด 
 ก.  จากระดับน้ําทะเลสูงสุด ข.  จากระดับน้ําทะเลต่ําสุด 
 ค.  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ง.  จากพื้นระดับเริ่มตนของพื้นดิน 
๑๗.  เสนชั้นความสูงมีกี่ประเภท 
 ก.  ๔  ประเภท ข. ๕  ประเภท 
 ค.  ๖  ประเภท ง.  ๗  ประเภท 
๑๘.  เสนชั้นความสูงแตละเสนจะหางกันประมาณกีเ่มตร 
 ก.  ๕  เมตร ข.  ๑๐  เมตร 
 ค.  ๒๐  เมตร ง.  ๒๕  เมตร 
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๑๙.  เสนชั้นความสูงหลักมีเลขกํากับ  ๑๐๐  ๒๐๐  ๓๐๐  มีลักษณะดังนี้ 
 ก.  เสนมีสีน้ําตาลหนาทึบกวา ข.  เสนมีสีน้ําตาลบางกวา 
 ค.  เสนมีสีน้ําตาลเปนเสนประ ง.  เสนสีน้ําตาลมีขีดลายขวานสับ 
๒๐.  เสนชั้นความสูงที่มาบรรจบกันหลาย ๆ วง วงในที่เล็กที่สุดและมกีากบาทกับตวัเลข  เชน    หมายถึง 
 ก.  คอเขา ข.  สันเขา 
 ค.  ยอดเขา ง.  หุบเขา 
๒๑.  การบอกถึงพื้นที่ที่มีความต่ํา  เชน  แองน้ํา  หนอง  บึง  จะเขยีนไวดวยเสนชัน้ประเภทใด 
 ก.  เสนชั้นความสูงหลัก ข.  เสนชั้นความสูงรอง 
 ค.  เสนชั้นความสูงแทรก ง.  เสนชั้นความสูงดีเพรสชั่น 
๒๒.  เข็มทิศเลนเซติกที่ตั้งเรือนในแผนลูกศรจะบอกคาของมุมอยู  ๒  ชนิด  คือ 
  ก.  องศา  ลิปดา ข.  องศา  มิลเลียม 
 ค.  ลิปดา  ฟลิปดา ง.  องศา  ฟลิปดา 
๒๓.  ที่ครอบหนาปดเข็มทศิ  หากตองการตั้งเข็มทิศในเวลากลางคืน  สามารถหมุมทวนเข็มและตามเข็ม
นาฬิกาได  ๑  คล๊ิก  เทากับกีอ่งศา 
 ก.  ๑  องศา ข.  ๒  องศา 
 ค.  ๓  องศา ง.  ๔  องศา 
๒๔.  การตั้งเขมทิศในเวลากลางคนืเมื่อไมมีแสงสวางตองปฏิบัติตั้ง  ๓  อยาง  ใหตรงกัน  คือ 
 ก.  ดรรชนีสีดาํ  ลูกศร  เสนเล็ง ข.  ดรรชนีสีดํา  ลูกศร  หวงถือ 
 ค.  ดรรชนีสีดํา  ลูกศร  ขีดพรายน้ํา ง.  ดรรชนีสีดํา  ครอบหนาปด  ลูกศร 
๒๕.  เข็มทิศควรอยูหางจากหมวกเหล็กหรืออาวุธประจาํกาย  คือ 
 ก.  ๐.๕  เมตร ข.  ๑  เมตร 
 ค.  ๒  เมตร ง.  ๓  เมตร 
๒๖.  การแปลงคามุมกลับหรือมุมตรงกันขามมีวิธีคิดดังนี้ 
 ก.  เอา  ๙๐  องศา  + หรือ - ข.  เอา  ๑๘๐  องศา  +  หรือ  - 
 ค.  เอา  ๒๗๐  องศา  +  หรือ - ง.  เอา  ๓๖๐  องศา  +  หรือ  - 
๒๗.  การเดนิผานเครื่องกีดขวางซึ่งมีอยูตามธรรมชาติและสนษุยสรางขึ้นมีขอปฏิบัติดังนี ้
 ก.  หักทางขวา  +  ๙๐  องศา ข.  หักทางขวา  +  ๑๘๐  องศา 
      หักทางซาย  -  ๙๐  องศา      หักทางซาย  -  ๑๘๐  องศา 
 ค.  หักทางขวา + ๒๗๐  องศา ง.  หักทางขวา  +  ๓๖๐  องศา 
      หักทางซาย  -  ๒๗๐  องศา      หักทางซาย  -  ๓๖๐  องศา 
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๒๘.  ถามุมภาคทิศวัดได  ๒๓๕  องศา  มุมตรงกันขามจะเปนมุม 
 ก.  ๑๕๕  องศา ข.  ๒๕๕  องศา 
 ค.  ๓๕๕  องศา ง.  ๕๕  องศา 
๒๙.  การใชเครื่องมือวัดมุม  P – ๖๗  เพื่อทาํการชวยในการวัดมุมภาคทีบ่ริเวณสวนโคงจะบอกคาของมุม
อยู  ๒  ชนดิ  คือ 
 ก.  วงใน  ๑๘๐  องศา – ๓๖๐  องศา ข.  วงใน  ๐  องศา  -  ๙๐  องศา 
       วงนอก  ๐  องศา  -  ๑๘๐  องศา       วงนอก  ๙๐  องศา  -  ๑๘๐  องศา 
 ค.  วงใน  ๑๘๐  องศา  - ๒๗๐  องศา ง.  วงใน  ๐  องศา  -  ๑๘๐  องศา 
       วงนอก  ๒๗๐  องศา  -  ๓๖๐  องศา      วงนอก  ๑๘๐  องศา  -  ๓๖๐  องศา 
๓๐.  สีที่ใชในการเขียนเครื่องหมายทางทหารของฝายขาศึกใชสีอะไร 
 ก.  สีดํา ข.  สีแดง 
 ค.  สีน้ําเงิน ง.  สีเขียว 
๓๑.  เมื่อเขียนหนวยทหารไมระบุเหลาและขนาดหรืออ่ืนใด  จะเขยีนไวดังนี้  คือ 

 ก.   ข. 

 ค. ง. 

๓๒.  การแสดงขนาดของหนวย เชน  กองรอย  พัน  สามารถเขียนไดจากหนวยต่ําสดุจนถึงสูงสุด คือ 
 ก.  ระดับหมู – กองรอย ข.  ระดับ  มว. – กองพล 
 ค.  ระดับกองรอย – กองทัพ ง.  ระดับ หมู – กองทัพ 

๓๓.  จงอธิบายความหมายของเครื่องหมายทางทหารดังตอไปนี้ คือ                   ๒ 
 ก.  กรมทหารสรรพาวุธที่ ๒ ข.  กรมทหารมาที่  ๒ 
 ค.  กรมทหารปนใหญที่ ๒   ง.  กรมทหารขนสงที่ ๒ 
๓๔.  ตําบลจายสิ่งอุปกรณตาง ๆ เชน  ตําบลจาย  สป. ๓  ของ  กองพล  จะเขียนไดดังนี ้

 ก. ข. 

 ค. ง. 

๓๕.  จัเขียนสญัลักษณของหนวยทหารดงัตอไปนี้  กองรอยทหารราบที่  ๒  กองพันทหารราบที่  ๓   
กรมทหารราบที่  ๙ 
 ก.       ๒                    ๓ / ๙ ข.       ๒                    ๓ / ๙ 

 ค.   ๒ / ๓                  ๙ ง.    ๒ / ๓                 ๙ 
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๓๖.  ที่ตั้งหนวยทหารในอนาคตมักเขียนไดดังนี ้
 ก.   ข. 

 ค. ง. 
๓๗.  ขนาดของหนวยทหารที่แสดงไวดานบนของหนวยทหารหากเปนระดับ  กองทัพจะเขยีนไดดังนี ้
 ก.  x ข.  xx 
 ค.  xxx ง.  xxxx 
๓๘.  แผนบริวารคือกระดาษที่มีลักษณะคอนขางใสใชกบัสิ่งใด 
 ก.  ใชกับเครื่องวัดมุม  p – 67 ข.  ใชกับเข็มทิศเลนเซติก 
 ค.  ใชกับลอวดัระยะทาง ง.  ใชกับแผนที่หรือภาพถายทางอากาศ 
๓๙.  แผนบริวารนั้นจะใชในฐานะเปนเอกสารเพื่อประกอบกับอะไร 
 ก.  โตะทราย ข.  สนามยุทธวิธี 
 ค.  คําสั่งตาง ๆ ง.  หนวยทหารราบ 
๔๐.  การเริ่มทาํแผนบริวารมอียู  ๓  ขั้น  คอื 
 ก.  วางกระดาษถูกที ่ ข.  การกรุยรายละเอียดตาง ๆ 
 ค.  รายละเอียดขอบระวาง ง.  ถูกทุกขอ 
๔๑.  การทําเครื่องหมายกากบาทแสดงพิกดัของแผนที่ไวใกล ๆ มุมทั้งสองขางเพื่ออะไร 
 ก.  เพื่อใหวางทาบบน ผท.ถูกตอง ข.  เพื่อใหทราบพิกัดกรดิ 
 ค.  เพื่อใหรูการกรุยจุด ง.  เพื่อใหทราบรายละเอียดขอบระวาง 
๔๒.  การกรุยจุดลงบนแผนบริวาร  หมายถึง 
 ก.  การเขียนเครื่องหมานตาง ๆ ข.  การกรุยทีต่่ําตาง ๆ 
 ค.  สัญลักษณทางทหาร ง.  ถูกทกุขอ 
๔๓.  การเขียนรายละเอยีดขอบระวางสําหรับแผนบริวารจะบอกถึง 
 ก.  มาตราสวน  ผท.  ช่ือระวาง  หมายเลขระวาง ข.  ที่ตั้ง  วัน  เวลา  เดือน  ป 
 ค.  ยศ  ช่ือ  ตําแหนง  ผูจดัทํา ง.  ถูกทุกขอ 
๔๔.  เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม  SILVA  เมื่อเปดการใชงานครั้งแรกของแตละวัน 
จะใชเวลาประมาณ 
 ก.  ๒ – ๓  นาที ข.  ๕ – ๑๐  นาที 
 ค.  ๑๕ – ๒๐  นาที ง.  แสดงพิกดัทันที 
๔๕.  เครื่อง  GPS  ( SILVA )  สามารถใชในอุณหภูมิต่าํสุดกี่องศา 
 ก.  – ๐  องศา ข.  – ๕  องศา 
 ค.  -  ๑๕  องศา ง.  -  ๒๕  องศา 
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๔๖.  เครื่อง  GPS  ( SILVA )  สามารถใชในอุณหภูมสูิงสุดกี่องศา 
 ก.  +  ๒๕  องศา ข.  +  ๕๐  องศา 
 ค.  +  ๗๐  องศา ง.  +  ๗๕  องศา 
๔๗.  เครื่อง  GPS  ( SILVA )  สามารถพยากรณอากาศไดลวงหนากี่ช่ัวโมง 
 ก.  ๕  ชม. ข.  ๑๐  ชม. 
 ค.  ๑๒  ชม. ง.  ๑๕  ชม. 
๔๘.  หนาจอ  GPS  ( SILVA )  ทํางานเวลาสามารถบอก  เวลา วนั วนัที่  เดอืน  ป  และ   
ยังบอกอื่น ๆ ไดอีก  เชน 
 ก.  เวลาตกปลาดี  ไมด ี ข.  พระอาทิตยขึ้น  พระอาทติยตก 
 ค.  พระจันทรขึ้น  พระจนัทรตก ง.  น้ําทะเลขึ้น  น้ําทะเลลง 

วิชา แบบธรรมเนียมทหาร 
๔๙.  การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  เร่ิมใชใน พ.ศ.ใด 
 ก.  พ.ศ.  ๒๕๐๓ ข.  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 ค.  พ.ศ.  ๒๕๐๒ ง.  พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
๕๐.  กระทรวงกลาโหม  มีอํานาจหนาที่เกีย่วกับเรื่องใด 
 ก.  ปองกันสถาบันพระมหากษัตริย 
 ข.  รักษาความมั่นคงทั้งภายในและภายนอก 
 ค.  ปองกันและรักษาความมัน่คงของอาณาจักร 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๕๑.  กระทรวงกลาโหม  มีใครเปนผูบังคับบัญชา 
 ก.  ผูวาราชการ ข.  รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
 ค.  รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ง.  องคมนตรี 
๕๒.  กระทรวงกลาโหมแบงสวนราชการอยูเปนกี่สวน 
 ก.  ๔  สวน ข.  ๕  สวน 
 ค.  ๖  สวน ง.  ๗  สวน 
๕๓.  ประธานสภากลาโหม  คือ 
 ก.  พระมหากษัตริย ข.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 ค.  นายกรัฐมนตรี ง.  ไมมีขอใดถูก 
๕๔.  ธงชาติ  เปนเครื่องแสดงถึงความเปนเอกราชของประเทศ  เปนสิ่งเชิดชูในความสงาแกชาติและเปน
ส่ิงที่ตองเคารพ  ปจจุบัน  เราใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทย  ถามวา  ธงไตรรงค  เร่ิมใชในรัชกาลใด 
 ก.  รัชกาลที่  ๔ ข.  รัชกาลที่  ๕ 
 ค.  รัชกาลที่  ๖ ง.  รัชกาลที่  ๗ 
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๕๕.  ธงชัยเฉลิมพล  ถือเปนธงของหนวยทหารใด 
 ก.  ทหารบก ข.  ทหารเรือ 
 ค.  ทหารอากาศ ง.  ตํารวจ 
๕๖.  ประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติธง  และวางระเบียบการชักธงชาติไวในป  พ.ศ.ใด 
 ก.  พ.ศ.  ๒๕๐๖ ข.  พ.ศ.  ๒๕๐๓ 
 ค.  พ.ศ.  ๒๕๒๐ ง.  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
๕๗.  ในทุก ๆ ป  ทหารจะมส่ิีงสําคัญ  คือพิธีสาบานธงตอหนาธงชัยเฉลิมพล  ในวนัใดของทุกป 
 ก.  วันที ่ ๑๕  ม.ค.  ของทุกป ข.  วันที ่ ๑๕  ธ.ค.  ของทุกป 
 ค.  วันที ่ ๒๕  ม.ค.  ของทุกป ง.  วันที ่ ๒๕  ธ.ค.  ของทุกป 
๕๘.  เมื่อมีการออกกฎหมาย  ระเบียบหรือขอบังคับใด ๆ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะมอบ
อํานาจโดยทําเปนหนังสือบรมใหบุคคลตอไปนี ้ ยกเวนขอใด 
 ก.  ผูบัญชาการทหารบก ข.  ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 ค.  ผูบัญชาการทหารสูงสุด ง.  เลขานุการรัฐมนตรี 
๕๙.  ขอใดไมใชสมาชิกในสภากลาโหม 
 ก.  เสนาธิการทหาร ข.  นายกรัฐมนตรี 
 ค.  สมุราชองครักษ ง.  ผูบัญชาการทหารสูงสุด 
๖๐.  การใชคําสั่งในขอใดทีก่ระทรวงกลาโหมจะตองกําหนดโดยมีความเห็นชองของคณะรัฐมนตรี 
ควบคูไปดวย 
 ก.  ปราบปรามกบฏ ข.  การสงคราม 
 ค.  ปกปองสถาบันกษัตริย ง.  ปราบปรามการจราจล 
๖๑.  ในกรณีทีไ่มมีผูดํารงตําแหนง  รมต.กลาโหมหรือมีแตไมอาจปฏบิัติราชการได  สามารถใหใครเปน
ผูวาราชการแทนได 
 ก.  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม  
 ข.  เลขานุการรัฐมนตรี 
 ค.  เสนาธิการทหารบก  
 ง.  ผบ.ทบ. 
๖๒.  องคประชุมสภากลาโหมแตละครั้งจะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอบกวาเทาใด 
 ก.  คร่ึงหนึ่ง ข.  ๒ ใน ๓ 
 ค.  ๑ ใน ๔ ง.  ถูกขอ  ก. และ ข. 
๖๓.  การแบงสวนราชการสํานักเลขานุการรัฐมนตรีแบงเปนกี่สวน 
 ก.  ๒  สวน ข.  ๓  สวน 
 ค.  ๔  สวน ง.  ๕  สวน 
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๖๔.  ในสวนของการสารบรรณการเงินการพลาธิการ  ของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีมีใครเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ก.  หัวหนาแผนกการเมือง   
 ข.  หัวหนาแผนกการเงนิ 
 ค.  หัวหนาแผนกตรวจสอบเรื่องราวและความเหน็ 
 ง.  หัวหนาแผนกสารบรรณ 
๖๕.  ขอใดไมอยูในการแบงสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
 ก.  กรมเสมียนตรา ข.  กรมแบงเงนิกลาโหม 
 ค.  กรมพระธรรมนูญ ง.  กรมยุทธศกึษา 
๖๖.  สวนใดมหีนาที่เกีย่วกับการงบประมาณ  การประชาสัมพันธ  การวิจัยและพฒันาการทางทหาร 
 ก. สํานักนโยบายและแผนกลาโหม ข. สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม 

ค. กรมเสมียนตรา ง. สํานักตรวจบัญชีกลาโหม 
๖๗.  สวนใดมหีนาที่เกีย่วกับการสารบรรณ  การกําลังพลและการสัสด ี
 ก.  กรมการเงนิกลาโหม ข.  ศูนยการอตุสาหกรรมปองกันประเทศ 
 ค.  กรมพระธรรมนูญ ง.  กรมเสมียนตรา 
๖๘.  สวนใดมหีนาที่เกีย่วกับการเงินการบญัชี  เบี้ยหวัด  บําเหน็จบํานาญ 
 ก.  กรมพระธรรมนูญ ข.  กรมเสมียนตรา 
 ค.  กรมการเงนิกลาโหม ง.  สํานักนโยบายและแผนกลาโหม 
๖๙.  สวนใดมหีนาที่เกีย่วกับศาลทหาร  อัยการทหาร 
 ก.  สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม ข.  กรมพระธรรมนูญ 
 ค.  สํานักนโยบายและแผน ง.  กรมเสมียนตรา 
๗๐.  สวนใดมหีนาที่พิจารณาเสนอความเห็น  อํานวยการ  ประสานงานและดําเนินการ  เกี่ยวกบันโยบาย  
ยุทธศาสตร 

ก. สํานักงานนโยบายและแผนกลาโหม ข. กรมพระธรรมนูญ 
ค.   สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ง. กรมเสมียนตรา 

๗๑.  สวนใดมหีนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในใหแกสวนราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
 ก.  สํานักตรวจบัญชีกลาโหม ข.  สํานักวางแผนและนโยบาย 
 ค.  สํานักงานอํานวยการ ง.  สํานักงานการยุทธวิธี 
๗๒.  ธงรูปชางเผือกสีขาวอยูในวงจกัรขาวกลางธงแดงใชเปนธงอะไร 
 ก.  ธงชาติ ข.  ธงประจําเรือกําปนหลวง 
   ค.  ธงประจําหนวย ง.   ธงไชยเฉลิมพล 
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๗๓.  ขอใดกลาวเรื่องธงชาติถูกตอง 
 ก.  ธงชาติเปนเครื่องหมายแหงความเปนอสิระภาพของชาติ 
 ข.  ธงชาติเปนสิ่งเตือนใจใหระลึกถึงคุณความดีของวีรชน 
 ค.  ธงเปนศูนยรวมจิตใจคนในชาต ิ
 ง.   ถูกทุกขอ 
๗๔.  ธงชาติรูปชางเผือกอยูกลางธงแดง  เร่ิมใชตั้งแต 
 ก.  ร.๒ ข.  ร.๓ 
 ค.  ร.๔ ง.  ร.๕ 
๗๕.  ส่ิงที่ไมควรปฏิบัติตอธงชาติ 
 ก.   ประดับธงชาติสีสดใส ข. ยืนเคารพธงชาติเวลาขึ้น – ลง 
 ค.   ประดับธงชาติในงานพิธีตางๆ ง.  ชักธงชาติตางประเทศไมมีธงชาติไทยเลย 
๗๖.  ธงหมายพระอิสสริยยศสําหรับพระมหากษัตริย  เรียกวา 
 ก.  ธงมหาราชใหญ ข.  ธงบรมราชวงศใหญ 
 ค.  ธงมหาราชนอย ง.  ขอ ก. และ ขอ ค. ถูก 
๗๗.  กลางผืนธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือเปนรูป 
 ก.  จักรแปดแฉก ข.  ชางเผือกทรงเครื่อง 
 ค.  ดาวกลมสฟีา ง.  ตราหนาหมวก 
๗๘.  ธงสีแดงสี่เหล่ียมผืนผารูปดาวสีเหลือง  ๒  ดวง  อยูกลางผืนธงคืออะไร 
 ก.   ธงแสดงตาํแหนงผูบัญชาการกองพล ข. ธงแสดงยศพลอากาศตรี 
 ค.   ธงแสดงยศพลตรี ง.  ธงแสดงยศพลโท 
๗๙.  กลางผืนธงแสดงตําแหนง  ผบ.ทบ.เปนรูปอะไร 
 ก.  รูปชางเผอืก ข.  รูปจักร  ๘  แฉก 
 ค.  รูปเครื่องหมายกองทัพบก ง.  รูปปนนก 
๘๐.  ธงที่มีรูปราชสีหกับคชสีหยืนในทาเผนหันหนาเขาหากันเปนธงแสดงตําแหนงของใคร 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ข.   นายกรัฐมนตรี 
ค.    ผูบัญชาการทหารบก ง.   ผูบัญชาการทหารอากาศ 

วิชา กําลังพลสํารอง   
๘๑. ระบบยอยที่รองรับระบบใหมของประเทศไทย  (เร่ิมใชป ๒๕๔๗) ยงัคงใช ๕ ระบบเดิม อยากทราบ
วาระบบการผลิตกําลังพลสํารอง ในการผลิตกําลังพลสํารองประเภทผูบงัคับบัญชาใคร ?เปนผูผลิต  
 ก.  กองทัพบก ข.  กองทัพภาค 
 ค.  หนวยบัญชาการกําลังสํารอง ง.   พ.ร.บ.รับราชการทหาร 
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๘๒.  ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริกา กําลังพลสํารองไดมาอยางไร  ? 
 ก.  ใชระบบอาสาสมัคร ข. ใชกฎหมายบังคับ 
  ค.  ใชการสอบคัดเลือก ง.   ไมมีขอใดถูก 
๘๓.  ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอล กําลังพลสํารองไดมาอยางไร  ? 
 ก.  ใชระบบอาสาสมัคร ข. ใชกฎหมายบังคับ 
   ค.  ใชการสอบคัดเลือก ง.   ไมมีขอใดถูก 
๘๔.  ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศสิงคโปร กําลังพลสํารองไดมาอยางไร  ? 
 ก.  ใชระบบอาสาสมัคร ข. ใชกฎหมายบังคับ   
 ค.  ใชการสอบคัดเลือก ง.   ไมมีขอใดถูก 
๘๕.   ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองของประเทศไทย   ในการควบคมุกําลังพลสํารองในเขตพืน้ที ่ที่
ขึ้นตรงตอกองทัพภาค หนวยใดเปนผูควบคุม 

ก.  นสร. ข.   มทบ. 
ค.  ศูนยฝกตาง ๆ  ง.   หนวยฝกตาง ๆ 

๘๖.  ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองของประเทศไทยควบคุมอยางไร  ? 
ก.  หนวยบรรจุกําลัง ข.  แผนกสัสดตีาง ๆ     
ค.  กฎหมาย,ระเบียบ,คําสั่งขอบังคับ ง.  การเกณฑ 

๘๗.  ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริกาควบคมุอยางไร  ? 
ก.  หนวยบรรจุกําลัง ข.  แผนกสัสดตีาง ๆ     
ค.  กฎหมาย,ระเบียบ,คําสั่งขอบังคับ ง.  การเกณฑ 

๘๘.  ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอลควบคุมอยางไร  ? 
ก.  หนวยบรรจุกําลัง ข.  แผนกสัสดตีาง ๆ     
ค.  กฎหมาย,ระเบียบ,คําสั่งขอบังคับ ง.  การเกณฑ 

๘๙.  ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองของประเทศสิงคโปรควบคุมอยางไร  ? 
   ก.  หนวยบรรจุกําลัง ข.  แผนกสัสดตีาง ๆ     

ค.  กฎหมาย,ระเบียบ,คําสั่งขอบังคับ ง.  การเกณฑ 
๙๐.  ระบบการเรียกกําลังพลสํารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรซึ่งจะตองใชคําสัง่เรียก   การดําเนินการ
เมื่อ รัฐมนตรีวาการกระทรวง กลาโหมอนุมัติการเรียกแลว ใคร? เปนผูสงคําสั่งเรียกพลไปยังนายทหาร
สัญญาบัตร 
 ก.  ผบ. จทบ. ข.  ผบ.มทบ. 
 ค.  ผบ.นสร. ง.   เจาหนาที่ฝายมหาดไทย 
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๙๑.  ระบบการเรียกกําลังพลสํารอง ประเภทนายทหารประทวนและพลทหาร ใครเปนผูดําเนินการเรียก
โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร ? 
 ก.  เจาหนาที่ฝายมหาดไทย ข.  ผบ. จทบ. 
 ค.  ผบ.มทบ. ง.  ขอ ข และขอ ค ถูก 
๙๒.  ระบบการเรียกกําลังพลสํารองของประเทศไทย ใชอยางไร ? 
 ก. ใชคําสั่งเรียก ข.  ใชประกาศเรียก 
 ค. ใชหมายเรยีก ง.  ถูกทั้งขอ ก และขอ ค 
๙๓.  ระบบการเรียกกําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริกา ใชอยางไร ? 
 ก. ใชแผนกสัสดีตาง ๆ เปนผูเรียก ข.  ใชหนวยเปนผูเรียก 
 ค. กองทัพเปนผูเรียก ง. ไมมีขอใดถูก 
๙๔.  ระบบการเรียกกําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอล ใชอยางไร ? 
 ก. ใชคําสั่งเรียก (ไมเปดเผย) ข.  ใชประกาศเรียก  (เปดเผย) 
 ค. ใชหมายเรียก ง.  ถูกทั้งขอ ก และขอ ข 
๙๕.  ระบบการเรียกกําลังพลสํารองของสิงคโปร ใชอยางไร ? 
 ก. ใชคําสั่งเรียก (ไมเปดเผย) ข.  ใชประกาศเรียก  (เปดเผย) 
 ค. ใชหมายเรียก ง.  ถูกทั้งขอ ก และขอ ข 
๙๖.  ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองเพื่อเล่ือนยศ และเลื่อนฐานะ กาํลังพลสํารองผูมีคุณสมบัติและ
ไดรับอนุมัติใหเขารับการฝกแลว   จะไปทําการฝกที่ใด  ? 
 ก.  ศูนยฝก หรือหนวยฝก ข. รร. กสร.ศสร. 
 ค.  รร.รด.ศสร. ง.  ขอ ข และขอ ค ถูก 
๙๗.  ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองของประเทศไทยแบงการฝกเปนแตละประเภท อยากทราบวา 
กําลังพลสํารองขั้นตน ฝกอยางไร ? 
 ก.  พัฒนาสัมพันธ และทดสอบความพรอมรบ ไมเกิน ๓ วัน  
 ข.  ฝก ชกท. ๘๐  ช่ัวโมง 
 ค. ฝกเปนหนวยทางยุทธวิธี (ภาคกองรอย และภาคกองพนั)  ๒ คร้ัง  คร้ังละไมเกิน ๑๐ วัน 
 ง.  ถูกทั้ง ขอ ข และขอ ค 
๙๘.  ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองของประเทศไทยแบงการฝกเปนแตละประเภท อยากทราบวา 
กําลังพลสํารองพรอมรบ ฝกอยางไร ? 
 ก.  พัฒนาสัมพันธ และทดสอบความพรอมรบ ไมเกิน ๓ วัน  
 ข.  ฝก ชกท. ๘๐  ช่ัวโมง 
 ค. ฝกเปนหนวยทางยุทธวิธี (ภาคกองรอย และภาคกองพนั)  ๒ คร้ัง  คร้ังละไมเกิน ๑๐ วัน 
 ง.  ขอ ข และขอ ค  ถูก 
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๙๙.  ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองของประเทศไทยแบงการฝกเปนแตละประเภท อยากทราบวา 
กําลังพลสํารองเตรียมพรอม ฝกอยางไร ? 
 ก.  พัฒนาสัมพันธ และทดสอบความพรอมรบ ไมเกิน ๓ วัน  
 ข.  ฝก ชกท. ๘๐  ช่ัวโมง 
 ค. ฝกเปนหนวยทางยุทธวิธี (ภาคกองรอย และภาคกองพนั)  ๒ คร้ัง  คร้ังละไมเกิน ๑๐ วัน 
 ง.  ขอ ข และขอ ค  ถูก 
๑๐๐.  ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองของประเทศไทยแบงการฝกเปนแตละประเภท อยากทราบวา 
กําลังพลสํารองทั่วไป ๓ รุนป ฝกอยางไร ? 
 ก.  พัฒนาสัมพันธ และทดสอบความพรอมรบ ไมเกิน ๓ วัน  
 ข.  ฝก ชกท. ๘๐  ช่ัวโมง 
 ค. ฝกเปนหนวยทางยุทธวิธี (ภาคกองรอย และภาคกองพนั)  ๒ คร้ัง  คร้ังละไมเกนิ ๑๐ วัน 
 ง.  ขอ ข และขอ ค  ถูก  
๑๐๑.  ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริกา กําลังพลสํารองจะทําการฝกอยางไร   
 ก.  ฝกปละไมนอยกวา ๒๐  วัน ข.  ฝกปละ  ๓๘  วัน 
 ค.  ฝกปละไมเกิน ๔๒  วนั ง.  ฝก ชกท.ปละ ๘๐  ช่ัวโมง 
๑๐๒.  ระบบการฝกศึกษากาํลังพลสํารองของประเทศอิสราเอล กําลังพลสํารองจะทําการฝกอยางไร  ? 
 ก.  ฝกปละไมนอยกวา ๒๐  วัน ข.  ฝกปละ  ๓๘  วัน 
 ค.  ฝกปละไมเกิน ๔๒  วนั ง.  ฝก ชกท.ปละ ๘๐  ช่ัวโมง 
๑๐๓.   ระบบการฝกศึกษากาํลังพลสํารองของประเทศสิงคโปร กําลังพลสํารองจะทําการฝกอยางไร  ? 
 ก.  ฝกปละไมนอยกวา ๒๐  วัน ข.  ฝกปละ  ๓๘  วัน 
 ค.  ฝกปละไมเกิน ๔๒  วนั ง.  ฝก ชกท.ปละ ๘๐  ช่ัวโมง 
๑๐๔.  ระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสํารองของประเทศไทย มีหลักการใชอยางไร  ? 
 ก.  ใชเสริมกําลังกองประจําการ ข.  ใชทดแทนกําลัง 
 ค.   ใชขยายกําลังและจัดตั้งหนวยใหม   ง.   ถูกทุกขอ  
๑๐๕.  ระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริกาดําเนนิการอยางไร  ? 
 ก.  บรรจุกําลังประจําการ ๒๐  %  
 ข.  บรรจุกองหนุน  ๒๙  % 
 ค.   บรรจุกําลังประจําการ : กําลังพลสํารอง เปน ๕๑ : ๔๙  %    
 ง.   ขอ ก และ ขอ ข ถูก 
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๑๐๖.  ระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอลดําเนินการอยางไร  ? 
 ก.  บรรจุกําลังประจําการ ๓๐  %  
 ข.  บรรจุกําลังพลสํารอง  ๗๐  % 
 ค.  บรรจุกําลังพลสํารอง : กําลังประจําการ  ๗๐ : ๓๐  %    
 ง.   ถูกทุกขอ 
๑๐๗.  ระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสํารองของประเทศสิงคโปรดําเนินการอยางไร  ? 
 ก.  บรรจุกําลังประจําการ  ๑ กองพล  กําลังพลสํารอง ๒ กองพล  
 ข.  บรรจุกองหนุน  ๕๐  %  
 ค.  บรรจุกําลังประจําการ  ๒ กองพล  กําลังพลสํารอง ๑ กองพล   
 ง.   ขอ ก และ ขอ ข ถูก 
๑๐๘.  นายทหารประทวนกองหนุนของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมาจากไหน  ? 
 ก.  กฎหมายรบัราชการทหาร ข. พลทหารที่เติบโตตามแนวทางรับราชการ 
 ค.  จากนักศกึษา ง.  ไมมีขอใดถูก 
๑๐๙.  นายทหารสัญญาบัตรของประเทศอิสราเอล ไดมาจากไหน  ? 
 ก. กฎหมายรบัราชการทหาร  
 ข. นายทหารประทวนทีเ่ติบโตตามแนวทางรับราชการ 
 ค.  ไดจากนายทหารที่ผานการทดสอบไอคิว  
 ง.  ไมมีขอใดถูก 
๑๑๐.  พลทหารกองหนุนของประเทศสิงคโปรไดมาจากไหน  ? 
 ก.  จากการรับสมัคร  
 ข. พลทหารที่รับราชการครบแลวปลดเปนกองหนุน 
 ค.  จากนักศกึษา     
 ง.  ไมมีขอใดถูก 
๑๑๑.  กฎกระทรวง(พ.ศ.๒๔๙๙)  ขอ ๔  พลทหารและนายทหารประทวนนอกประจําการแตงเครือ่งแบบ
ทหารไดในโอกาสใด  ? 
 ก.  วันปฏิบตัิราชการ ข.  ถูกเรียกระดมพล 
 ค.  ถูกเรียกเขารับราชการทหาร ง.  ถูกทั้งขอ ข และขอ ค 
๑๑๒.  กฎกระทรวง(พ.ศ.๒๔๙๙)  ขอ ๖  นายทหารสัญญาบัตรนอกประจําการแตงเครื่องแบบทหารได
ในโอกาสใด  ? 
 ก.  ทุกโอกาส ข.  ถูกเรียกระดมพล 
 ค.  ถูกเรียกเขารับราชการทหาร ง.  ขอ ข และขอ ค  ถูก 
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วิชา  ครูทหารผูนํา 
๑๑๓.  วิธีการสอนในวิชาทหาร  เชน  ในวิชาการฝกบุคคลทามือเปลาใชการสอนในลักษณะใด 
 ก.  เชิงบรรยาย ข.  เชิงประชุม 
 ค.  เชิงแสดง ง.  เชิงวิเคราะห 
๑๑๔.  แบบหรือวิธีสอนที่ใชเปนหลักในวิชาทหารนัน้  มีดวยกันทั้งหมดกี่แบบ 
 ก.  ๒  แบบ ข.  ๓  แบบ   
 ค.  ๔  แบบ ง.  ๕  แบบ 
๑๑๕.  วิธีการสอนในวิชาทหาร  ในวิชา  ครูทหาร – ผูนํา  ใชการสอนในลักษณะใดบาง 
 ก.  เชิงวิเคราะห , เชิงประชุม ข.  เชิงแสดง , เชิงประชุม 
 ค.  เชิงวิเคราะห , เชิงบรรยาย ง.  เชิงบรรยาย , เชิงแสดง 
๑๑๖.  ขอใดจดัเปนขอเสียของเชิงบรรยาย 

ก. ครูรับบทหนักในการสอนแตเพียงผูเดยีว 
ข. การรับรูของนักเรียนไดไมทัว่ถึงเทาที่ควร 
ค. เวลาจํากดั 
ง. เปนการไมสงเสริมการใชความคิดของนักเรียน 

๑๑๗.  การสอนเชิงบรรยาย  ไมสมควรจะนํามาสอนนักเรียนทหารในระดับใด 
 ก.  นักศกึษาวชิาทหาร ข.  พลทหาร 
 ค.  นักเรียนนายสิบ ง.  นักเรียนนายรอย 
๑๑๘.  ขอใดไมใชประโยชนของการสอนเชิงประชุม 

ก. สามารถแกไขความเขาใจผดิของนักเรียนไดทันท ี
ข. นักเรียนจะใชความคิดและสนใจตอบทเรยีนตลอดเวลา 
ค. ครูจะทราบความรูและความเขาใจของนักเรยีน 
ง. ครูรับภาระในการสอนนอยลงกวาการสอนในลักษณะอืน่ ๆ 

๑๑๙.  วิธีการสอนเชิงประชมุ  เหมาะทีจ่ะใชกับนกัเรียนระดับใดบาง 
 ก.  ทุกระดับ ข.  ระดับพลทหาร 
 ค.  ระดับนักเรียนยายสิบ ง.  ระดับนักเรียนนกัเรียน 
๑๒๐.  การสอนวิธีใดเปนโอกาสนักเรียนมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นโดยการถามคําถามแก
นักเรียน 
 ก.  เชิงวิเคราะห ข.  เชิงประชุม 
 ค.  เชิงแสดง ง.  เชิงบรรยาย 
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๑๒๑.  จุดมุงหมายในการสอนทหาร  มุงเนนไปในจุดใดเปนหลัก 
 ก.  ขีดความสามรถ ข.  กําลัง 
 ค.  ความสามรถในดานตาง ๆ  ง.  การปฏิบัติ 
๑๒๒  การสอนเชิงแสดง  สามารถแบงออกเปนกี่ปะเภท 
 ก.  ๕  ประเภท ข.  ๖  ประเภท   
 ค.  ๘  ประเภท ง.  ๑๐  ประเภท 
๑๒๓.  การปฏิบัติทางยุทธวิธี  การที่จะแสดงใหนกัเรียนเห็นได  อาจจําเปนตองพึ่งยุทโธปกรณชนิดใด
เปนสําคัญ 
 ก.  โตะทราย ข.  เข็มทิศ  
 ค.  โปรเจคเตอร ง.  คอมพิวเตอร 
๑๒๔.  วิธีการใดไมใชวิธีการสอนเชิงแสดง 
 ก.  แสดงยุทโธปกรณ ข.  แสดงบนเวท ี
 ค.  การอธิบาย ง.  การแสดงดวยส่ือ 
๑๒๕.  ผูนําทางการทหารทีม่ักจะประสบความสําเร็จในหนาที่การงานมักเกิดจากสิ่งใดเปนหลักสําคัญ 
 ก.  สถาบันที่จบมา ข.  เพื่อนฟอง 
 ค.  ความรูและการศึกษา ง.  เทคนิคทางการพูด 
๑๒๖.  ส่ิงที่สามารถขมความประหมาในการสอนไดเปนอยางด ี ส่ิงนั้นคืออะไร 
 ก.  รอยยิ้ม ข.  ความเปนระเบียบ          
 ค.  วินัย ง.  การวางแผนการสอน 
๑๒๗.  การเตรียมตัวและวางแผนในการสอน  จะตองมส่ิีงใดอีกที่จะใชเมื่อความขอความประหมาในการ
สอนแตละครั้ง 
 ก.  ความพรอมในหลักสูตร ข.  การสรางความเชื่อมั่น 
 ค.  แผนการสอน ง.  อารมณขัน 
๑๒๘.  เมื่อเกดิอาการประหมาขึ้น  บุคคลมักจะแสดงอาการใดบาง 
 ก.  พูดเรว็ ข.  หัวเราะ 
 ค.  พูดไมออก ง.  ขาสั่น 
๑๒๙.  ขอใดบอกถึงลักษณะการวางทาทางอยางเหมาะสมในการสอนมากที่สุด 

ก. อยายืน  ณ  จุดเดียวตลอด , อยาเดินไปเดนิมาตลอด 
ข. ยืนกุมมือใตเขม็ขัด 
ค. ยืนลวงกระเปา 
ง. ยืนถือไมช้ีตลอดเวลา 
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๑๓๐.  การยืนในลักษณะใดที่มีลักษณะยนืพิงผนังและยนืในลักษณะอาการที่ไมมีเร่ียวแรง 
 ก.  ยืนกุมใตเขม็ขัด ข.  ยืนลวงกระเปา 
 ค.  ยืนโดยใชไมช้ี ง.  ยืนลักษณะคนสิ้นใจ 
๑๓๑.  มูลเหตใุนขอใดทีจ่ะสงผลใหครูเกิดความกระตือรือรน 

ก. มีความรูเร่ืองและประโยชนของเรื่องที่จะสอน 
ข. พูดจาฉะฉานและมีส่ืออุปกรณที่ด ี
ค. ใชส่ือทนัสมัยที่สุด 
ง. การใชภาษาทนัสมัยที่สุด 

๑๓๒.  ขอใดเปนพื้นฐานของการใชเสียงทีเ่หมาะสมอันดบัแรก 
 ก.  ระดับเสยีง ข.  จังหวะการพูด 
 ค.  เลือกใชคําพูด ง.  คุณภาพของเสียง 
๑๓๓.  ขอใดไมใชหลักในการพัฒนานิสัยการพูดใหมีประสิทธิภาพ 
 ก.  ติชม ข.  วิเคราะหการพูดของตนเอง 
 ค.  ศึกษาจุดดอยของตนเอง ง.  กลาวแกตัว 
๑๓๔.  ขั้นตอนแรกในการเตรียมการสอน  คืออะไร 
 ก.  พิจารณาถงึความมุงหมายของบทเรียน   
 ข.  สังเกตพฤติกรรมของบทเรียน 
 ค.  กําหนดแนวทางการศึกษาในหองเรยีน 
 ง.  ตรวจสอบภูมิปญญาและระดับความรูของผูเรียน 
๑๓๕.  เมื่อทําการกําหนดจดุมุงหมายในเนือ้หาที่สอนแลว  จะตองพิจารณาถึงสิ่งใดตอไป 
 ก.  ทักษะและความรูในการที่จะใหผูรับการศึกษาปฏิบัติ 
 ข.  หาขอมูลปลีกยอยมาประกอบ 
 ค.  หาภาพและสื่อตาง ๆ มาประกอบหลักสูตร 
 ง.  แนะนําประสบการณหรือแนวทางในการปฏิบัติ 
๑๓๖.  ขั้นตอนแรกในการพจิารณาวิธีดาํเนินการสอน  คืออะไร  
 ก.  วิธีและเทคนิค ข.  แบงขั้นตอน 
 ค.  จัดใหนักเรยีนมีสวนรวม ง.  จัดลําดับเรือ่งที่จะสอน 
๑๓๗.  แผนบทเรียนมีประโยชนไวเพื่ออะไร 
 ก.  เปนหลักฐานในการทํางานของผูสอน ข.  เปนหัวขอสําหรับการสอน 
 ค.  ใชเปนแนวทางในการสอน ง.  ไวเสนอตอผูบังคับบัญชา 
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๑๓๘.  ชนิดของแผนบทเรียน  แบงออกเปน  ๓  ประเภท  ประกอบดวยอะไรบาง 
 ก.  ชนิด , บทความ , วลี ข.  ชนิดประโยค , วลี , บทความ 
 ค.  ยอหนา , คํา , ชนิดประโยค ง.  บทความ , วลี , องคความรู 
๑๓๙.  ขั้นตอนใดเปนขั้นตอนเพื่อทราบถึงความกาวหนาในการสอนของผูสอน 
 ก.  การประเมนิผล ข.  การเตรียมแผนบทเรียน 
 ค.  การคนควาหาความรู ง.  การจดัความมุงหมาย 
๑๔๐.  “ กระบวนการทีใ่ชทกุคําถาม  เพื่อรุกใหผูถูกทดสอบแสดงปฏิกิริยาตอบโต  หลังจากจบการสอน
บทเรียนใดบทเรียนหนึ่ง  ผลของการทดสอบมักจะแสดงเปนตัวเลขมากนอยแทนคุณลักษณะของผูถูก
ทดสอบ” ตามบทความนี้เปนคําจํากัดความของการประเมินผลในลักษณะใด 
 ก.  การวดัผล ข.  การประเมนิผล 
 ค.  การทดสอบ ง.  แบบทดสอบ   
๑๔๑.  “  กระบวนการวัดคณุลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ของบุคคลโดยไมจํากัดวิธี  เชน  สังเกต , 
สัมภาษณ”  เปนคําจํากัดความของการประเมินผลในลักษณะใด 
 ก.  การตอบแบบสอบถาม ข.  การทํางานวิจัย 
 ค.  การวัดผล ง.  การทดสอบ 
๑๔๒.  “  กระบวนการพจิารณาตัดสินใจในขอมูลที่วัดไดจากการวัดวาเปนไปตามความประสงคหรือ
ถูกตองมากนอยเพียงไร”  ตามบทความนีค้ือคําจํากัดความของการประเมินผลในลักษณะใด 
 ก.  การวจิัย ข.  การวัดผล 
 ค.  การประเมนิผล ง.  การทดสอบ 
๑๔๓.  วัตถุประสงค  ความมุงหมายของการทดสอบมีดวยกัน  ๔  ประการ  ขอใดไมเขาพวก 
 ก.  ปรับปรุงการสอน ข.  เราใจตอการเรียน 
 ค.  กําหนดระดับการเรียน ง.  กําหนดระดับการสอน 
๑๔๔.  แบบในการประเมนิผล  แบงได  ๓  ประเภทใหญ ๆ  ขอใดไมเขาพวก 
 ก.  สอบขอเขียน ข.  สอบปฏิบัติ 
 ค.  สอบวัดระดับผูสอน ง.  ประเมินคาดวยการสังเกต 
๑๔๕.  การทดสอบที่นํามาใชวดัความรูทักษะและความสามารถของนักเรียนไดเปนอยางด ี เปนสิ่งที่มี
คุณคายิ่งในระดับนักเรยีน  อยากทราบวาเปนลักษณะการประเมินผลแบบใด 
 ก.  สอบปากเปลา ข.  สอบขอเขียน 
 ค.  สอบแบบสังเกตการณ ง.  สอบปฏิบัติ 
๑๔๖.  ขอใดไมใชลักษณะของขอสอบที่ดี  
 ก.  มีความเทีย่งตรงถูกตอง ข.  มีความเชื่อถือได 
 ค.  ออกตามที่สอน ง.  สามารถทําไดทุกคน 



 - ๑๘ -

๑๔๗. ปจจัยทีเ่ปนผลกระทบตอประสิทธิภาพในการรบ 
 ก.  ขีดความสามารถของทหาร ข.  ขีดความสามารถของผูนํา 
 ค.  ขาวลือ ง.  ภูมิอากาศ 
๑๔๘.  ขอใดที่มีหนาที่รับผิดชอบคอยสังเกตความผันแปรของสถานการณตาง ๆ ที่หนวยทหารอาจมี
ความรูสึกวาวกิฤติ 
 ก.  ผูบังคับหนวยทหารขนาดเล็ก ข.  ผูบังคับกองพัน 
 ค.  ผูบังคับหมู ง.  ทหารทุกคน 
๑๔๙.  ส่ิงใดเปนสิ่งที่เปนเครื่องมือทําลายความเชื่อมั่นและกอใหเกิดความไมแนใจในการรบนั้น ๆ 
 ก.  ความกลวั ข.  ความตื่นตระหนกตกใจ 
 ค.  ขาวลือ ง.  ความมีน้ําใจ 
๑๕๐.  ความแตกตางของความเชื่อมั่น  แบงออกเปน  ๒  ลักษณะใหญ ๆ  อะไรบาง 
 ก.  ความเชื่อมัน่จริงจัง , ความเชื่อมั่นไมแนใจ 
 ข.  ความเชื่อมัน่แนนอน และไมแนนอน 
 ค.  ความเชื่อมัน่ตอจิตใจ , ความเชื่อมั่นตอหนวยงาน 
 ง.  ความเชื่อมัน่ในตนเอง และตอคนรอบขาง 
๑๕๑.  ขอใดไมใชมาตรการในการใชควบคุมขาวลือ 
 ก.  จัดใหมีโครงการแถลงขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ข.  จัดใหมกีารกระจายขาวสารและการปฏิบัติการอยางสมบูรณที่สุด 
 ค.  เสริมสรางความเชื่อมั่นของตนเองในหนวยทหาร 
 ง.  แจงเรื่องใหทหารราบเกีย่วกับรายละเอยีดขาวลือตาง ๆ 
๑๕๒.  เมื่อทหารอยูในหวงอารมณแหงความกลัว  จะสงผลกระทบใดมากที่สุด 
 ก.  ระดับความคิดลดนอยลง ข.  ขาดความกลาหาญ 
 ค.  ระดับความฉลาดลดลง ง.  ระดับการใชเหตุผลลดลง 
๑๕๓.  วิธีการใดที่สามารถใชควบคุมความกลัว  ไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ก.  ซอนความกลัวเอาไว ข.  แสดงออกเต็มที่ 
 ค.  หลบหน ี ง.  หัวเราะรวน 
๑๕๔.  “ การขาดแคลนอาวุธและกระสนุ , การมีอาวุธยิงสนับสนุนไมเพียงพอ , หมอกควัน , ปา , ความ
มืด”  ถือเปนสภาวะการณดานใด 
 ก.  สภาวะการณดานวัตถุ ข.  สภาวะจิตใจ 
 ค.  สภาพขวัญกําลังใจ ง.  สภาพทางยทุธวิธี 
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๑๕๕.  “  ส่ิงที่เปนอันตรายหรือคาดวาเปนอันตราย , ความไมปลอดภัย , ความไมแนใจในสถานการณ”  
ถือเปนสภาวะการณดานใด 
 ก.  ดานวัตถุ ข.  จิตวิทยา 
 ค.  ขวัญกําลังใจ ง.  ยุทธวิธี 
๑๕๖.  “  ความคิดถึงบาน  ครอบครัว  ความเบื่อหนาย  ขาวลือ  ขาดความเชื่อมั่นและขาดการตดิตอ”  ถือ
เปนสภาวะการณดานใด 
 ก.  วัตถุ ข.  จิตวิทยา 
 ค.  ขวัญกําลังใจ ง.  ยุทธวิธี 
๑๕๗.  การแตกสลายของหนวย  การสูญเสียจากความพายแพ  ความขดัแยงในกาสั่งการ  การ
ติดตอส่ือสารผิดพลาดถือเปนสภาวะการณดานใด 
 ก.  ทางยุทธวธีิ ข.  ขาดความเปนผูนํา 
 ค.  ทางวัตถุ ง.  ทางจิตวิทยา 
๑๕๘.  ในฐานะที่ทานเปนผูบังคับบัญชา  หากทหารในหนวยของทานเกิดอาการตืน่ตระหนกเนือ่งจาก
เสียขวัญจากการรบทานจะทาํเชนไร  
 ก.  ใจเย็น  แสดงทัศนะคติทีก่ลาหาญ  ปฏิบัติหนาที่อยางเด็ดขาด 
 ข.  ใชอาวุธบังคับทหาร 
 ค.  ยิงทหารที่เสียขวัญทั้งหมด 
 ง.  รอใหเหตกุารณสงบ 
๑๕๙.  ส่ิงที่สําคัญที่สุด  ในการพัฒนาความกลาหาญในหนวยทหารคืออะไร 
 ก.  ฝกฝนตนเอง  
 ข.  ฝกฝนทหารใหมีความช่ําชอง 
 ค.  บํารุงขวัญกําลังใจเสมอ ๆ  
 ง.  แสดงความเปนผูนําใหผูใตบังคับบัญชาเห็น 
๑๖๐.  ในภารกิจแตละภารกจิ  ส่ิงใดเปนสิง่สําคัญที่สุด 
 ก.  การปฏิบัติภารกิจที่สําเร็จลุลวง ข.  ลูกนองภายในหนวย 
 ค.  ผูบังคับบัญชา ง.  ยุทโธปกรณในหนวยงาน 
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วิชา  ฝายอํานวยการ 
๑๖๑.  โดยปกติหนวยทหารทุกระดับจะมสีวนดําเนินงานใหญ ๆ ๒  สวน  คือสวนใด 
 ก.  สวนบังคับบัญชาและสวนเตรียมการ ข.  สวนบังคับบัญชาและสวนปฏิบัติการ 
 ค.  สวนเขาตีและสวนตั้งรับ ง.  ถูกทุกขอ 
๑๖๒.  เจาหนาที่ปฏิบัติงานในดานเปนลูกมือ  ชวยเหลือผูบังคับบัญชา  ทั้งในดานการรบและการ
ปกครองหนวย  เรียกวาอะไร 
 ก.  ฝายอํานวยการ ข.  ผบ.หนวย 
 ค.  สวนสนับสนุน ง.  ผิดทุกขอ 
๑๖๓.  การจัดฝายอํานวยการระดับตาง ๆ หนวยใด  เปนหนวยเล็กที่สุด 
 ก.  หมวด ข.  กองรอย 
 ค.  กองพัน ง.  กรม 
๑๖๔.  หนวยระดับกองพลขึ้นไป  จะบรรจุฝายอํานวยการ  เรียกวาอะไร 
 ก.  ฝายอาํนวยการ ข.  ฝายเสนาธิการ 
 ค.  ฝายการขาว ง.  ถูกทุกขอ 
๑๖๕.  คําวา “ ฝอ.”  ( ฝายอํานวยการ )  ตรงกับภาษาอังกฤษ  วาอะไร 
 ก.  “ O” (  ONLY ) ข.  “ C ” ( CAT ) 
 ค.  “ S” ( STAFF ) ง.  ผิดทุกขอ 
๑๖๖.  ฝายเสนาธิการ  หรือ สธ.  ตรงกับภาษาอังกฤษ  วาอะไร 
 ก.  “ G” ( GENERAL  STAFF ) ข.  “ B” ( BAT ) 
 ค.  “ D” ( DANG ) ง.  ถูกทุกขอ 
๑๖๗.  ฝายเสนาธิการรวม   “  ฝสธ. )  ตรงกบัภาษาอังกฤษ  วาอะไร 
 ก.  “G” ( GENERAL ) ข.  “ J” ( JOINT  STAFF ) 
 ค.  “ D” ( DANG ) ง.  ผิดทุกขอ 
๑๖๘.  จุดออนของฝายอํานวยการ  มีอยู  ๒  ประการ  คือ  การขาดอํานาจใด 
 ก.  ส่ังการ  เพิม่เติม ข.  ส่ังการ  เตรียมการ 
 ค.  ตกลงใจ  บรรยาย ง.  ส่ังการ  ตกลงใจ 
๑๖๙.  ฝายอํานวยการที่ดี  จะตองชวยเหลือผูบังคับบัญชา  ในดานใดบาง 
 ก.  หาขาวสาร ข.  หาขอมูล 
 ค.  จักทําแผนและคําสั่ง ง.  ถูกทุกขอ 
๑๗๐.  ผูที่ทําหนาที่  ควบคมุฝายอํานวยการระดับกองพนัคือใคร 
 ก.  ผบ.พัน ข.  รอง ผบ.พัน 
 ค.  ผบ.รอย ง.  ถูกทุกขอ 
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๑๗๑.  ฝายอํานวยการในระดับ  พัน.ร.  อยากทราบวา  ฝอ. ๑  ทําหนาที่ใด 
 ก.  ดานกําลังพล ข.  ดานการขาว 
 ค.  ดานยุทธการ ง.  ถูกทุกขอ 
๑๗๒.  จากขอ  ๑๗๑.  อยากทราบววา  ฝอ. ๓  ทําหนาที่ใด 
 ก.  ดานกําลังพล ข.  ดานการขาว 
 ค.  ดานยุทธการและการฝก ง.  ดานสงกําลัง  
๑๗๓.  หนาทีข่องฝายอํานวยการโดยปกต ิ มีอยูกี่ประการ 
 ก.  ๓  ประการ ข.  ๔  ประการ 
 ค.  ๕  ประการ ง.  ๖  ประการ 
๑๗๔.  การจําแนกกิจการกําลังพล  มีอยูกี่กิ่งงาน 
 ก.  ๗  กิ่ง ข.  ๘  กิ่ง 
 ค.  ๙  กิ่ง ง.  ๑๐  กิ่ง 
๑๗๕.  งานดานกําลังพล  การบันทึกประจาํวัน  ถือเปนเอกสารประเภทใด    
 ก.  หลักฐานถาวร ข.  ช่ัวคราว 
 ค.  หลักฐานกึง่ถาวร ง.  ผิดทุกขอ 
๑๗๖.  ส่ิงบอกเหตกุารเสียวนิัย  มีอยูกี่ประการ 
 ก.  ๕  ประการ ข.  ๖  ประการ 
 ค.  ๗  ประการ ง.  ๘  ประการ 
๑๗๗.  กิจกรรมขาวกรอง  มหีมายรวมงาน  2  กิจ  ไดแกอะไรบาง 
 ก.  การขาวกรอง  ตอตานขาวกรอง ข.  การยุทธ  การขาว 
 ค.  ขาวสงกําลัง ขาวสนับสนนุ ง.  ผิดทุกขอ 
๑๗๘.  ประเภทขาวกรอง  มอียูกี่ประเภท 
 ก.  ๑  ประเภท ข.  ๒  ประเภท 
 ค.  ๓  ประเภท ง.  ๔  ประเภท 
๑๗๙.  จากขอ  ๑๗๘.  ไดแก  ขาวกรองอะไรบาง 
 ก.  ยุทธศาสตร ข.  ทางการรบ 
 ค.  ยุทธศาสตร  การรบ ง.  ผิดทุกขอ 
๑๘๐.  การผลิตขาวกรอง  แบงออกเปนกี่ขัน้ 
 ก.  ๒  ขั้น ข.  ๓  ขั้น 
 ค.  ๔  ขั้น ง.  ๕  ขั้น 
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๑๘๑.  การจําแนกขอยุทธการและการฝก  มีอยูกี่กิ่งงาน 
 ก.  ๒  กิ่ง ข.  ๓  กิ่ง 
 ค.  ๔  กิ่ง ง.  ๕  กิ่ง 
๑๘๒.  ภารกิจที่เปนหวัใจของนายทหารยุทธการ  ไดแก  งานใด 
 ก.  การประมาณสถานการณ ข.  หนทางปฏิบัติ 
 ค.  การฝก ง.  การวิเคาระห 
๑๘๓.  ส่ิงอุปกรณประเภทที่  ๓  ( สป. ๓ )  ไดแก  สป.ใด 
 ก.  ขาวสาร ข.  น้ํามัน 
 ค.  น้ํา ง.  ถูกทุกขอ 
๑๘๔.  ส่ิงอุปกรณประเภทที่ ๕  ( สป. ๕ )  ไดแก  สป. ใด 
 ก.  น้ํามัน ข.  อาหาร 
 ค.  กระสุน  วตัถุระเบิด ง.  ผิดทุกขอ 

วิชา การตดิตอสื่อสาร 
๑๘๕. ระบบการสื่อสารประเภทใดที่ใหการสนทนาโตตอบระหวางบุคคล มึความปลอดภยัมากที่สุด 
 ก. วิทย ุ ข. โทรศํพท 
 ค. เสียงสัญญาณ ง. ทัศนสัญญาณ 
๑๘๖. ขอใดมใิชภารกจิและการใชงานเครือ่งมือส่ือสารประเภทสาย 
 ก. ใชในการควบคุมการยิง ข. ใชในการควบคุมทางยุทธวิธี 
 ค. ใชในการสือ่สารระหวางอากาศ-พื้นดิน ง. ใชในการตดิตอทางธุรการ 
๑๘๗. ระบบการสื่อสารที่ใชเวลาในการติดตั้งมากที่สุดคอืขอใด 
 ก. ทางสาย ข. วิทย ุ
 ค. ไปรษณยี ง. สัตวนําสาร 
๑๘๘. วิธีสงขาวที่ปลอดภยันอยที่สุดคือขอใด 
 ก. โทรศัพท ข. นําสาร 
 ค. ทัศนสัญญาณ ง. วิทย ุ
๑๘๙. ขอใดไมใชขอดีของการสื่อสารประเภทวิทย ุ  
 ก. ติดตั้งไดรวดเร็ว ข. ติดตั้งบนยานพาหนะได 
 ค. พูดสวนทางกันได ง. ติดตอไดในขณะเคลื่อนที ่
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๑๙๐. วิทยุ  ๑ สถานีประกอบดวยขอใด 
 ก. เครื่องรับ – เครื่องสง  
 ข. เครื่องรับ – เครื่องสง – สายอากาศ 
 ค. เครื่องรับ – เครื่องสง – แบตเตอรี่  
 ง. เครื่องรับ – เครื่องสง – สายอากาศ – แหลงกําลังงานไฟฟา 
๑๙๑. โทรศัพทสนาม TA – ๑/PT  วงจรปากพูดใชไฟเลี้ยงกี่โวลต 
 ก.   ๓  โวลต ข.  ๘๐  โวลต 
 ค.   ๕  โวลต ง.   ไมใชไฟ 
๑๙๒. สายโทรศัพทสนาม  WD – ๑/TT   ประกอบดวยลวดทองแดงและลวดเหล็กอยางละกี่เสน 
 ก.  ลวดทองแดง ๔ เหล็ก ๓ ข. ลวดทองแดง ๓ เหล็ก ๔ 
 ค. ลวดทองแดง ๔ เหล็ก ๕ ง. ลวดทองแดง ๕ เหล็ก ๔ 
๑๙๓. สถานีวทิยุควรตั้งอยูบริเวณใด 
 ก. ในอุโมงค ข. บริเวณพืน้ดินชื้น ๆ 
 ค. บริเวณที่มพีุมไมหนาทึบ ง. ไมมีขอถูก 
๑๙๔. วิทยุที่จะสามารถติดตอกันไดยกเวนขอใด 
 ก. ยี่หอเดียวกนั ข. ความถี่เดียวกัน 
 ค. ระบบเดียวกัน ง. อยูในรัศมีการทํางาน 
๑๙๕. ขอใดไมจัดอยูในขายวิทยุทางยุธวิธี 
 ก. ขายบังคับบญัฃา ข. ขายการขาว 
 ค. ขายธุรการ ง. ขายอิสระ 
๑๙๖. ขายวิทยตุามลักษณะการรับ – สงขาว ของพนักงานวิทยุแบงออกเปนขอใด 
 ก. ขายอิสระ – ขายธุรการ ข. ขายบังคับ – ขายเตือนภัย 
 ค. ขายอิสระ – ขายบังคับ ง. ขายบังคับ – ขายธุรการ 
๑๙๗. ขอดีของการสื่อสารประเภทวิทยุคือขอใด 
 ก. พูดสวนทางกันได ข. สามรรถติดตดิตั้งบนยานพาหนะได 
 ค. ติดตอไดทกุภูมิประเทศ ง. ผิดทุกขอ 
๑๙๘. วิทยุ AN/PRC – ๗๗ มีการปรุงคลื่นแบบใด 
 ก.    FM  ข. AM 
 ค.   MW ง. SW 
๑๙๙. วิทยุ AN/PRC – ๗๗ ใชงานในระดับใด 
 ก.  หมู - หมวด ข. หมวด – กองรอย 
 ค.  หมู – กองรอย ง. หมู - กองพัน 
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๒๐๐. วิทยุ AN/PRC – ๗๗ มีจํานวนชองความถี่กี่ชอง 
 ก. ๑๒๐ ชอง ข. ๒๙๐ ชอง 
 ค. ๙๒๐ ชอง ง. ๑๙๒ ชอง 
๒๐๑. วิทยุ AN/PRC – ๗๗ เปนวิทยุที่ใชงานแบบใด 
 ก. แบบสะพายหลัง ข. แบบหิ้วไปมา 
 ค. ติดตั้งบนยานพาหนะ ง. ถูกทุกขอ 
๒๐๒. โทรศัพทสนาม WD 1/TT   ทนแรงดึงไดกี่ปอนด 
 ก. ๑๐๐ ปอนด ข. ๒๐๐ ปอนด 
 ค. ๓๐๐ ปอดน ง. ๔๐๐ ปอนด 
๒๐๓. วิทยุ PRC – ๖๒๔  มกีารปรุงคลื่นแบบใด 
 ก.    FM  ข. AM 
 ค.   MW ง. SW 
๒๐๔. แหลงพลังงานไฟฟาของวิทยุ  AN/PRC – ๗๗  ไดมาจากขอใด 
 ก. BA – ๓๐ ข. BA – ๕๐ 
 ค. BA – ๓๘๖ ง. BA – ๓๗๗ 
๒๐๕. วิทยุ PRC – ๖๒๔  ใชงานในระดับใด 
 ก. กองพัน – กรม ข. กองรอย – กองพัน 
 ค. หมวด – กองรอย ง. หมู – หมวด 
๒๐๖. วิทยุ PRC – 624  มีจาํนวนชองความถี่กี่ชอง 
 ก.  ๒,๓๒๐ ชอง ข. ๓,๒๓๐ ชอง 
 ค. ๓,๓๒๐ ชอง ง. ๓,๕๐๐ ชอง 
๒๐๗. วิทยุ PRC – ๖๒๔  ตั้งความถี่ลวงหนาไดกี่ชอง 
 ก.  ๕  ชอง ข. ๑๐ ชอง 
 ค.  ๑๕  ชอง ง.  ๒๐  ชอง 
๒๐๘. ระยะการติดตอส่ือสาร (วางแผน) ของวิทยุ PRC – ๖๒๔ คือขอใด 
 ก. ๑๐ กม. ข. ๑๘ กม. 
 ค.  ๕ – ๘ กม. ง. ๑๕ – ๒๐ กม. 
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วิชา  นิวเคลียร, ชีวะ, เคมี 
๒๐๙.  สารทําลายลางพิษเบด็เตล็ด  ไดแกอะไรบาง 
 ก.  อากาศ ข.  น้ํา 
 ค.  สบู  ผงซักฟอก ง.  ดิน 
๒๑๐.  การทําลายลางพิษ  ฉุกเฉิน  จะตองเริ่มปฏิบัติภายในเวลาไมเกินเทาใด 
 ก.  ๑  นาท ี ข.  ๒  นาท ี
 ค.  ๓  นาที ง.  ๕  นาท ี
๒๑๑.  ปายพืน้ที่เปอนพษิสารเคมี  จะมีพืน้และตวัอักษรเปนสีอะไร 
 ก.  พื้นสีน้ําเงนิอักษรขาว ข.  พื้นสีเหลืองอักษรแดง 
 ค.  พื้นเหลืองอักษรดํา ง.  พื้นขาวอักษรแดง 
๒๑๒.  การทําลายลางอาวุธยทุธภัณฑประจาํกาย  มักจะใชวิธีใด 
 ก.  ปดหรือแปรงออก ข.  ลางดวยน้ํามัน 
 ค.  ลางดวยน้ํายา ง.  ถูกทุกขอ 
๒๑๓.  องคประกอบของระบบการปองกนั  นชค.  มีกี่ประการ 
 ก.  ๒  ประการ ข.  ๓  ประการ 
 ค.  ๔  ประการ ง.  ๕  ประการ 
๒๑๔.  การใชมาตราการรวมกัน  5  ประการ  เรียกวาระบบใด 
 ก.  ระบบรวม ข.  ระบบการปองกัน  นชค. 
 ค.  ระบบเพิ่มเติม ง.  ถูกทุกขอ 
๒๑๕.  สัญญาณเตือนภัย  และแจงภยั  นชค.  มี  ๒  ประเภท  อะไรบาง 
 ก.  ทั่วไป  เพิม่เติม ข.  เฉพาะตําบล  อําเภอ 
 ค.  ทั่วไป  เฉพาะตําบล ง.  ผิดทุกขอ 
๒๑๖.  สัญญาณเตือนภัยเฉพาะตําบล  ประกอบดวยอะไรบาง 
 ก.  แจงภัย  ปลอดภัย ข.  ปลอดภัย  เรียบรอย 
 ค.  แจงภยั  หมอบ ง.  ผิดทุกขอ 
๒๑๗.  วิธีสงสัญญาณ  ที่ไดผลดีที่สุด  คือสัญญาณใด 
 ก.  ยิงปน ข.  คําพูด 
 ค.  ระเบิดควนั ง.  ถูกทุกขอ 
๒๑๘.  ลักษณะของปายเตือนภัย  นชค.  มรูีปรางอยางไร 
 ก.  ส่ีเหล่ียมจตัุรัส ข.  ส่ีเหล่ียมคางหม ู
 ค.  สามเหลี่ยมหนาจัว่ ง.  ผิดทุกขอ 
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๒๑๙.  จากขอ  ๒๑๘  มีขนาดเทาใด 
 ก.  ๙๐  องศา x ๔๕  องศา x ๔๕  องศา ข.  ๖๐  องศา x  ๔๐  องศา x ๔๐  องศา 
 ค.  ๗๐  องศา x ๔๕  องศา x ๔๕  องศา ง.  ๘๐  องศา x ๔๕  องศา x ๔๕  องศา  
๒๒๐.  ปายการเปอนพิษกัมมันตรังสี  เขียนคําวาอะไร 
 ก.  BIO ข.  GAS 
 ค.  ATOM ง.  TOA 
๒๒๑.  ปายการเปอนชีวะ  เขยีนคําวาอะไร  
 ก.  BIO ข.  GAS 
 ค.  ATOM ง.  TOA 
๒๒๒.  ปายการเปอนพิษเคมี  เขียนคําวาอะไร  
 ก.  ATOM ข.  GAS 
 ค.  BIO ง.  TOA 
๒๒๓.  จากขอ  ๒๒๒  ขนาดของตัวอักษรสูงเทาใด 
 ก.  ๓  ซม. ข.  ๔  ซม. 
 ค.  ๕  ซม. ง.  ผิดทุกขอ 
๒๒๔.  ตัวอักษรคําวา  GAS  เขียนดวยสีอะไร 
 ก.  น้ําเงนิ ข.  ขาว 
 ค.  เหลือง ง.  แดง 
๒๒๕.  ปายการเปอนพิษกัมมันตรังสี  อักษร  ATOM ใชสีอะไร 
 ก.  น้ําเงิน ข.  ขาว 
 ค.  เหลือง ง.  ดํา 
๒๒๖.  ปายการเปอนชีวะ  พืน้ปายสีอะไร 
 ก.  น้ําเงิน ข.  ขาว 
 ค.  เหลือง ง.  ดํา 
๒๒๗.  ปายการเปอนพิษเคมี  พื้นปายใชสีอะไร 
 ก.  น้ําเงิน ข.  ขาว 
 ค.  เหลือง ง.  ดํา 
๒๒๘.  จากขอ  ๒๒๗  ตวัอักษรใชสีอะไร 
 ก.  น้ําเงิน ข.  ขาว 
 ค.  เหลือง ง.  แดง 

 



 - ๒๗ -

วิชา  ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 
๒๒๙. ขอใดกลาวถูกตอง  เกีย่วกับการทํางานของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 
   ก. การเลื่อนลํากลองออกและเขา  ข. การถอยหลังของลํากลองปน 
  ค. ทํางานดวยแกส ง.  ทํางานดวยสวนเคลื่อนที ่
๒๓๐.  ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มขีนาดกวางปากลํากลอง ๕.๕๖ มม. ซ่ึงตรงกับคําตอบขอใด 
  ก. .๓๓๒ นิว้ ข. .๒๒๓ นิว้  
 ค. .๒๓๒ นิว้   ง. ผิดทุกขอ 
๒๓๑. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ปอนกระสุนดวยซองกระสุน ชนิดซองสั้นและซองยาว ทั้ง ๒ แบบ บรรจกุระสุน 
ไดกี่นดั 
  ก. ๒๐ และ ๒๕ นัด ข. ๒๐ และ ๓๐ นดั  
 ค. ๒๐ และ ๔๐ นัด ง. ๓๐ และ ๔๐ นัด 
๒๓๒. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เปนอาวุธที่ยิงดวยการประทับบา  ถาตองการใหเกดิความแมนยําเมื่อยิงในหลุม
บุคคล  จะตองปฏิบัติอยางไร 
  ก. ติดกลองเล็ง ข. สวมขาทราย   
 ค. วางพาดขอบหนาตาง ง.วางบนขอนไม 
๒๓๓. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เมือ่ไมสวมซองกระสุนและสายสะพายปน  มีน้ําหนกัเทาไร 
  ก. ๕.๖ ปอนด ข. ๗.๖ ปอนด   
 ค. ๖.๗ ปอนด ง. ๖.๕ ปอนด 
๒๓๔. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑     มีเครื่องเล็ง คือ  ศูนยหนาและศูนยหลัง ขอใดกลาวถูกดตอง เกี่ยวกับเครื่อง
เล็งของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 
   ก. ศูนยหนาปรับทางทิศได ข. ศูนยหนาปรับทางทิศและทางระยะได 
   ค.ศูนยหนาปรับทางระยะได ง. ศูนยหลังปรบัทางระยะได 
๒๓๕.ในเวลา ๑ นาที  ทหารสามารถยิงปน ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ โดยไมหวงัผลตอเปาหมายไดกี่นัด 
  ก. ๖๐๐–๗๐๐ นัด/นาที ข. ๗๐๐–๘๐๐ นัด/นาที  
 ค. ๔๐๐–๕๐๐ นัด/นาที ง.๕๐๐–๖๐๐ นัด/นาที 
๒๓๖. วัตถุประสงคของการเรียนอาวุธศึกษาเพื่อยิงปนใหถูกเปาหมาย การที่ยิงปนใหถูกเปาหมายจะตอง
มีองคประกอบอยางไร 
   ก. ทายิงด ี ข. การเล็งดี               
  ค. การลั่นไกด ี ง. ถูกทุกขอ 
 
 



 - ๒๘ -

๒๓๗. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มรีะยะยิง ๒ ระยะ  คือระยะยงิไกลสุด และระยะยิงหวังผล    ขอใดกลาวถูกตอง
เกี่ยวกับระยะยิงไกลสุดของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 
   ก.  ๒,๕๖๓ เมตร ข. ๓,๖๕๒ เมตร   
 ค. ๒,๖๕๓ เมตร ง. ๓,๕๖๓ เมตร 
๒๓๘. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกวางปากลํากลอง ๕.๕๖ มม. ใชกระสุนขนาด ๕.๕๖ มม.X ๔๕ มม.
อยากทราบวากระสุนที่ใชยิงมีกี่ชนิด 
   ก.  ๒ ชนดิ ข. ๓ ชนิด   
 ค. ๔ ชนิด ง. ๕ ชนิด 
๒๓๙. ขอใดกลาวถูกตองเกีย่วกับระยะยิงหวังผลของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 
  ก. ๔๖๐ เมตร ข.  ๕๐๐ เมตร   
 ค. ๓๖๐ เมตร ง. ๔๐๐ เมตร 
๒๔๐. ในการเรียนอาวุธศึกษาจะตองเรยีนรูเร่ืองการถอดประกอบอาวุธ  การถอดประกอบปกติเปน
หนาที่ของผูใด 
   ก. ผูใชอาวุธ ข. พลทหาร   
 ค.  เจาหนาที่อาวุธ ง. ขอ ก และ ข ถูก 
๒๔๑. การถอดประกอบ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความมุงหมายเพื่อศึกษา,แกไขเหตุตดิขดั และทําความ
สะอาดอาวุธ แบงเปนกี่ประเภท 
   ก. ๑ ประเภท ข. ๒ ประเภท   
 ค. ๓ ประเภท ง. ๔ ประเภท 
๒๔๒. ศูนยหนา ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑     สามารถปรับทางระยะได โดยปรับเปน คล๊ิก  เมื่อปรับศูนยหนา ๑ 
คล๊ิกมีคา เทาไร    
   ก.  ๒.๕ ซม. ข. ๒.๔ ซม.   
 ค.๒.๘ ซม. ง. ๓ ซม. 
๒๔๓. ศูนยหลังของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เปนแบบ ศูนยกระดก  มี ๒ ชองเล็ง  ถาผูใชเล็งดวยชองเล็งเล็ก 
ใชเล็งยิงระยะเทาไร 
   ก.  ๑๐๐–๓๐๐ เมตร ข. ๐–๓๐๐ เมตร   
 ค.๓๐๐–๕๐๐ เมตร ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร 
๒๔๔.  ศูนยหลังของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ถาผูยิงใชชองเล็งรูใหญ  ใชเล็งยิงระยะเทาไร 
   ก.  ๑๐๐–๓๐๐ เมตร ข. ๐–๓๐๐ เมตร   
 ค. ๓๐๐–๕๐๐ เมตร  ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร 
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๒๔๕. ศูนยหลัง ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ สามารถปรับทางทิศได  ถาปรับ  ๑ คล๊ิก  จะมีคาเทาไร 
  ก. ๒.๕ ซม. ข. ๒.๔ ซม.   
 ค. ๒.๘  ซม. ง. ๓ ซม. 
๒๔๖. การจับถืออาวุธ จะตองระลึกเสมอวา มีกระสุนอยูในรังเพลิง ๑ นัดเสมอ  ผูใชจะตองตรวจความ
ปลอดภัยอาวธุเสียกอน  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการตรวจอาวุธ 
   ก. ถอดซองกระสุนปนออก ข. เปดลูกเลื่อนคางไว  
 ค. ตรวจดูในรงัเพลิง ง. ถูกทุกขอ 
๒๔๗. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เปนอาวุธประจาํกายที่มีน้ําหนักเบา   อยากทราบวาปนเมือ่บรรจุกระสุน ๒๐ 
นัด พรอมสายสะพาย หนักเทาไร 
   ก.  ๖.๕ ปอนด ข. ๗.๖ ปอนด   
 ค. ๖.๗ ปอนด ง.๕.๖ ปอนด 
๒๔๘. การบํารุงรักษาและทาํความสะอาดปน  มีวัตถุประสงคเมื่อนําไปใชแลว ขออยาใหปนเกดิเหตุ
ติดขัด  และเมือ่ทําการยิงขอใหถูกเปาหมาย  สําหรับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีสวนสําคัญที่จะตองทําความ
สะอาด คืออะไร 
   ก.ภายในลํากลองปน ข.ชุดโครงนําลูกเลื่อน  
 ค. สวนภายนอกปน ง. ขอ ก และ ข ถูก 

วิชา ปนพก ๘๖ 
๒๔๙. ปนพก ๘๖ จัดเปนอาวุธประจํากาย ที่มีน้ําหนกัเบา ใชงาย คลองตัว  มีกวางปากลํากลองเทาไร 
 ก.  ๑๑ มม. ข.  ๙ มม.  
 ค.  ๖ มม. ง.  ๔๕ นิว้  
๒๕๐. ปนพก ๘๖ ทําการยิงเปนกึ่งอัตโนมตัิ หรือยิงทีละนัด โดยผูใชอาวุธเมื่อเหนี่ยวไกปนแลวตอง
ปลอยไกเสียกอนจึงยิงกระสนุนัดตอไปได    ปอนกระสุนดวยอะไร 
           ก. สายกระสุน                    ข. ซองกระสุน                       
 ค. ดวยมือ                                  ง. คล๊ิปกระสุน 
๒๕๑. ปนพก  ๘๖  ทําการยงิเปนกึ่งอัตโนมัติ เปนอาวุธประจํากายของพลยิงอาวุธประจําหนวย  
ปอนกระสุนดวยซองกระสุนซึ่งบรรจุได  กี่นัด 
 ก.  ๑๐ นัด ข.  ๙ นัด  
 ค.  ๗ นัด ง.  ๑๕ 
๒๕๒. เปาทีใ่ชทําการยิงปนพก  มี เปาหุนคนที่เรียกวา  เปาหุน ข   คือ เปาอะไร 
 ก.  นอน ข. นั่ง  
 ค. ยืน ง. ไมมีขอถูก 
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๒๕๓. ปนพก ๘๖  ที่ศึกษาในชั้นปที่ ๔ เพือ่ทําการฝกการใชอาวุธประจํากายในชั้นปที่ ๕ ซ่ึงมีอยูหลาย
แบบ  ปนพก ๘๖ มีกี่ แบบ  
 ก.  ๔ แบบ ข.  ๓ แบบ  
 ค.  ๒ แบบ ง.  ๑ แบบ 
๒๕๔.  ขอที่แตกตางกันของปนพก ๘๖   ทัง้ ๒ แบบคือแบบเกา และแบบที่พัฒนาขึน้เพื่อใหคลองตวัใน
การใชงาน  มกีี่ประการ 
           ก.  ๓  ประการ                   ข.  ๔  ประการ                        
 ค.  ๕  ประการ                          ง.  ๖  ประการ 
๒๕๕. ปนพก ๘๖ เปนอาวุธประจํากายและใชปองกนัตวัในระยะใกล และปองกันตวัพลยิงอาวุธประจํา
หนวย  ทํางานดวยอะไร 
 ก.  ดวยแกส      ข.ดวยการถอยหลังของสวนเคลื่อนที่   
   ค.  ดวยการสะทอนถอยหลังของลํากลอง ง.  ดวยลูกเลื่อน 
๒๕๖.  ปนพก ๘๖    ปอนกระสุนดวยซองกระสุน  ทําการยิงกึ่งอัตโนมตัิ มีระยะยิงหวังผลในระยะใกล  
มีระยะยิงไกลสุดเทาไร 
 ก.  ๑,๐๐๐ เมตร ข.  ๑,๕๐๐ เมตร  
 ค.  ๒,๐๐๐ เมตร ง. ๒,๕๐๐ เมตร 
๒๕๗.  ปนพก ๘๖    ปอนกระสุนดวยซองกระสุน  ทําการยิงกึ่งอัตโนมัติ  หรือยิงทีละนัด  
มีระยะยิงหวังผลเทาไร 
 ก.  ๑๐๐ เมตร ข.  ๘๐   เมตร  
 ค.  ๕๐ เมตร ง. ๑๕ เมตร 
๒๕๘.  ปนพก ๘๖ เปนเปนอาวุธที่มีขนาดน้ําหนกัเบา สําหรับปองกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหนวย
ตางๆ ปนพก ๘๖ เปนอาวุธประจํากายของตําแหนงอะไร 
 ก.  พลยิง ค. เอ็ม ๒๐๓ ข. พลยิงผูชวย ค.๘๑       
 ค.  พลยิงผูชวย ปก.เอ็ม ๖๐      ง.  พลยิง ปก.เอ็ม ๖๐ 
๒๕๙. ปนพก  ๘๖ สามารถบรรจุกระสุนได ๗ นัด   มนี้ําหนักตวัปนบรรจุกระสุนเต็มซอง หนักเทาไร 
 ก.  ๒.๕ กก. ข.   ๒.๔๓๗ ปอนด  
 ค.  ๑.๘  กก.                   ง.  ๓.๔๓๗ ปอนด 
๒๖๐. ปนพก ๘๖ มีระยะยิงหวังผลในระยะใกลและใชทายืนยิงเปนหลัก และทายิงทํานองรบเทาที่จาํเปน
ในการตอสูปองกันตัวมกีระสุนอยู กี่ชนดิ 
           ก.  ๔  ชนดิ                         ข.  ๕  ชนิด                              
 ค.  ๖  ชนิด                               ง.  ๗  ชนิด 
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๒๖๑. ปนพก ๘๖ ในจํานวนกระสุนที่ใชยิง มีอยูหลายชนดิ  มีกระสุนอยูชนิดหนึ่งของปนพก ๘๖  คือช่ือ
อะไร 
 ก.  ลูกปราย ข.  ระเบิดเจาะเกราะ  
 ค.  สังหาร ง.  สองแสง 
๒๖๒. ช่ือกระสุนของปนพก ๘๖ที่ใชทําการยิงตอสูปองกันตัว  ช่ือตอไปนี้  ขอใดผิด 
           ก. ธรรมดา                         ข. สองวิถี                                 
 ค. สองแสง                               ง. ซอมรบ 
๒๖๓. ปนพก ๘๖ มีอัตราการยิงสูงสุดไมหวังผลตอเปาหมายที่ทําการยงิ มีอัตราการยงิสูงสุดเทาไร 
 ก.  ๑๕–๑๘ นดั/นาท ี ข.  ๑๒–๑๕ นัด/นาท ี  
 ค. ๒๑–๒๘ นดั/นาท ี       ง.  ๑๘–๒๑ นัด/นาท ี
๒๖๔. ปนพก ๘๖  มีอัตราการยิงตอเนื่องทีย่ิงแลวลํากลองไมรอนและหวังผลตอเปาหมายที่ทําการยิงใน
ระยะใกล มีอัตราการยิงตอเนื่อง เทาไร 
 ก.  ๕ นัด/นาท ี ข.  ๑๐ นัด/นาที  
 ค. ๑๒-๑๕ นดั/นาท ี ง.  ๙ นัด/นาที 
๒๖๕.  ปนพก ๘๖  ถอดประกอบเพื่อทําความสะอาดในหนาที่ของผูใชอาวุธและหนาทีข่องชางอาวุธ
ประจําหนวย  ไดกี่ช้ินสวน 
 ก.  ๕  ช้ินสวน ข.  ๖ ช้ินสวน  
 ค.  ๔  ช้ินสวน ง.  ๙ ช้ินสวน 
๒๖๖. ปนพก ๘๖  เพื่อความปลอดภัยในการใชงานทั้งผูใชและไมไดใช   มีการตรวจระบบนิรภยัปนอยู 
๔ประการ  มช่ืีอการตรวจระบบนิรภยัปนพก ๘๖  อยูประการหนึ่งคืออะไร 
 ก.  หามนกปน ข. หามนกปนชวย  
 ค.  หามไกชวย            ง.  เหล็กปลดหามไก 
๒๖๗. เปา ปนพก  ที่ทําการฝกยิงมีทั้งแบบเปาหุนคนและเปาปนพกบันทึกผล  แบบเปาหุนคนมี ๓ ชนิด  
เปายิงบันทกึผลที่มีแตม ๕,๖,๗,๘ วงดํา ๙,๑๐,๑๐X    คือเปาชนิดใด 
 ก.  ปพ. ก ข.  ปพ. ข  
 ค.  ปพ. ค ง.  ปพ. ง 
๒๖๘. ปนพก ๘๖  มีการทํางานของเครื่องกลไกอยู ๘ ขัน้ตอน ซ่ึงทํางานเหมือนระบบปนเล็กยาว  มีช่ือที่
ถูกตองอยูขั้นตอนหนึ่ง  คือช่ืออะไร 
 ก.  ถอดกลอน ข.  ขึ้นกลอน  
 ค.  ปลดกลอน                  ง.  ปลดลงกลอน 
 



 - ๓๒ -

๒๖๙. ปนพก ๘๖ แบบ ๑๙๑๑ A๑ เปนแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการใชงาน   มคีวาม
แตกตางจากปนพก ๘๖ แบบ๑๙๑๑ อยางไร 
           ก. มีลํากลองยาวกวา       ข.  มีดามปนใหญกวา    
 ค.  มีหางหามไกชวยยาวกวา     ง. ทําการยิงแมนยํากวา 
๒๗๐. การตรวจสอบเครื่องนิรภัยของปนพกมีอยูหลายวิธี  ผูใชตองตรวจสอบปนพกกอนใชงาน   เครื่อง
นิรภัยของปนพก ๘๖ มีอะไรบาง 
             ก.  หามไก                     ข.  หามไกชวย                   
 ค. การขึ้นนกขั้นที่ ๑(คร่ึงเดยีว)     ง.  ถูกทุกขอ 
๒๗๑.  การฝกใชปนพก ๘๖ มีขั้นตอนการฝกอยู ๙ ขั้นตอน   ขั้นตอนการ “เลิกบรรจุ” ส่ิงที่ตองทําลําดับ
แรกคืออะไร 
             ก.  หามไก                     ข. ปลดซองกระสุน                     
 ค. เปดรังเพลิง                           ง.  วางปน 
๒๗๒.  การใชปนพกกอนใชตองตรวจสอบระบบนิรภยักอน  ถาปนพก ๘๖ ตรวจพบวาเครื่องนิรภัยไม
อยูในสภาพปกติ ควรปฏิบัตอิยางไร 
                  ก.  รายงานใหนายสิบชางอาวุธทราบทันที ข.   รายงานตอ  ผบ. หมวด  ทราบทันที่ 
                  ค.  รายงานตอ  ผบ.  รอย  ทราบทันที ง.   ถูกทั้งขอ ข.  และขอ ค. 
๒๗๓. กระสนุปนพก ๘๖ มีอยูหลายชนดิ   มีอยูชนดิหนึ่งชื่อวากระสุนลูกปราย  มปีระโยชนในการใช
อยางไร 
 ก.  ใชฝกยิง ข. ใชยิงขาศึก  
 ค. ใชในการลาสัตว ง. ไมมีขอถูก 
๒๗๔. กระสนุของอาวุธประจํากาย มีหลายชนิดขึ้นอยูกบัการใชงานและมีแถบสีที่หวักระสุนเพื่อบอก
ชนิดกระสนุใหเหมาะแกการใชงาน  กระสุนปนพก ที่มแีถบสีแดงที่หวักระสุน   ช่ือวาอะไร 
 ก. กระสุนจริง ข.กระสุนลูกปราย             
 ค. กระสุนซอมรบ             ง.  กระสุนสองวิถี 
๒๗๕. ปนพก ๘๖  มีน้ําหนกั ๑.๑๐๓ กก.  ตัวซองกระสนุบรรจุกระสนุเต็มซอง  หนักเทาไร 
 ก. ๐.๐๕๐๑ กก. ข. ๒.๔๓๗ ปอนด  
 ค.  ๐.๒๑๗๘ กก. ง. ไมมีขอถูก 
๒๗๖.  ทายิงของปนเล็กยาวปกติมี ๕ ทายงิ  ทายิงปนพกปกติ มีกี่ทายิง 
 ก. ทายิงเดียว ข. ๒ ทายิง   
 ค. ๓ ทายิง ง.  ๔ ทายิง  
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๒๗๗. ทายิงปนพก ๘๖ เพื่อฝกไวใชปองกนัตัวผูใชอาวุธประจํากายทายิงตามทํานองรบของปนพก ๘๖ 
มีกี่ทายิง 
 ก. ๓ ทายิง ข. ๒ ทายิง  
 ค. ทายิงเดยีว ง. ไมมีขอถูก 
๒๗๘. ปนพก ๘๖  กองทัพไดนํามาใชประจําการ เปนอาวุธประจํากายของพลรบ ที่มีตําแหนงพลยิงอาวุธ
ประจําหนวย มีความยาวทั้งกระบอก เทาไร 
 ก. ๒๑๑.๕๐ มม. ข. ๑๒๘ มม.  
 ค. ๒๑๕.๕๐ มม.                  ง. ๒๑๗.๕๐ มม. 
๒๗๙. ปนพก ๘๖  จัดเปนอาวุธประจํากาย     ภายในลํากลองมีเกลียวเวยีนซาย     จํานวนเกลียวภายในลํา
กลองมีเกลียวเวียนซายกี่เกลียว 
 ก. ๔ เกลยีว ข. ๖ เกลียว  
 ค. ๘ เกลียว ง.ไมมีขอถูก 
๒๘๐. การใชศูนยทําการเล็งเปาหมาย  ปนพก ๘๖ มวีิธีการเล็งปนใน การจัดศูนยพอดี อยางไร 
 ก. ใหยอดศูนยหนาเล็งกึ่งกลางเปาหมาย  
 ข. ใหยอดศูนยหนาอยูกึ่งกลางศูนยบากรูปตวัย ู
 ค. ใหยอดศูนยหนาอยูกึ่งกลางรูวงกลมศูนยหลัง  
 ง. ขอ ค. ถูก 

วิชา      หมูปนเล็กเขาตี  ,  หมูปนเล็กตั้งรบั - ถอนตัว 
๒๘๑.   ขอใดหมายถึงการรบดวยวิธีรุก 
 ก.   การเคลื่อนที่เขาปะทะการเขาตี  
 ข.   เตรียมการ 
 ค.   ปฏิบัติการเขาตี  
 ง.   การยึดทีห่มาย  และเสรมิสรางความมั่นคง 
๒๘๒.   การเขาตีแบงขั้นการเขาตีเปนกี่ขัน้ 
 ก.   ๑   ขั้น ข.   ๒   ขั้น 
 ค.   ๓   ขั้น ง.   ๔   ขั้น 
๒๘๓.   พื้นที่ซ่ึงหนวยทหารที่จะเขาตีไดมารวมกันอยูกอนที่จะปฏิบัตทิางยุทธวิธี  คือ 
 ก.   แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย ข.   แนวออกต ี
 ค.   ฐานออกต ี ง.   ที่รวมพล 
๒๘๔.   แนวที่หางจากทีห่มาย  ๓๐๐ - ๑,๐๐๐  เมตร  คือขอใด 
 ก.   แนวออกต ี ข.   ฐานออกต ี
 ค.   ท่ีรวมพล ง.   ทิศทางการเขาตี 
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๒๘๕.   การตั้งรับมี  ๒  แบบคือ 
 ก.   แบบหลัก , แบบรอง ข.   แบบตรง , แบบวงกลม 
 ค.   แบบพื้นที ่, แบบเคลื่อนที่ ง.   แบบเสนตรง , แบบสี่เหล่ียม 
๒๘๖.   การตั้งรับแบบพื้นทีเ่ปน  ๒  สวนคือ  ขอใด 
 ก.   พื้นที่สวนระวังปองกนั , พื้นที่การรบ ข.   กองรักษาดานรบ , กองรักษาดานทัว่ไป 
 ค.   พื้นที่การรบ , พื้นที่กองหนุน ง.   พื้นที่สวนระวังปองกนั 
๒๘๗.   ขอใดมิใชประเภทของการรนถอย 
 ก.   การถอนตวั ข.   การรบหนวงเวลา 
 ค.   การถอย ง.   การเดินเรงรีบ 
๒๘๘.   การถอนตัวโดยสมัครใจ  โดยจะปฏิบัติเวลาใด 
 ก.   เวลาเทีย่งตรง ข.   เวลากลางคืน 
 ค.   เวลาเชา ง.   เวลาใดก็ได 
๒๘๙.   ขอใดคือ  ภารกิจของหมูปนเล็กในแนวหนาตั้งรับ 
 ก.   ขับไลขาศึกดวยการรบประชิด ข.   เพื่อรอโอกาสเปนฝายรุก 
 ค.   เพื่อทําลาย ง.   เพื่อขัดขวางขาศึกเขามาสูพื้นที่สําคัญ 
๒๙๐.   พื้นที่การรบแบงเปน  ๒  สวน  คือ 
 ก.   พื้นที่ตั้งรับหนา , พื้นที่กองรักษาดานรบ  
 ข.   พื้นที่ตั้งรับหนา , พื้นที่กองรักษาดานทั่วไป 
 ค.   พื้นที่ตั้งรับหนา , พื้นที่กองหนนุ   
 ง.   พื้นที่กองหนุน , พื้นที่กองรักษาดาน 
๒๙๑.   กวางดานหนาของหมูปนเล็ก  วางกําลังในการตัง้รับเทาใด 
 ก.   ๓๐ - ๕๐๐   เมตร ข.   ๓๐ - ๖๐๐   เมตร 
 ค.   ๓๐๐ - ๑,๗๐๐   เมตร ง.   ๓๐ - ๑๐๐   เมตร 
๒๙๒.   สวนระวังปองกันเฉพาะตําบลในเวลากลางวันเรียกวา 
 ก.   ยามฟงการณ ข.   ยามคอยเหต ุ
 ค.   ยามระวงัปองกัน ง.   ไมมีขอใดถูก 
๒๙๓.   ที่รวมพลอยูหางจากฐานออกตี  ในระยะใชเวลาเดินเทาไมเกิน ๑ ช่ัวโมง หรือประมาณกีก่ิโลเมตร 
 ก.   ๔   กม. ข.   ๕   กม. 
 ค.   ๖   กม. ง.   ๗   กม. 
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๒๙๔.   ขอใดไมใชลักษณะอันพึงประสงคของที่รวมพล 
ก. มีการกําบัง  และการซอนพราง 
ข. มีพื้นที่กวางพอที่จะกระจายกําลัง 
ค. ปลอดภัยจากการโจมตีทั้งทางภาคพื้นดนิ  และทางอากาศ 
ง. พื้นที่ที่ขาศึกสามารถตรวจการณไดชัดเจน 

๒๙๕.   เปนตาํบลสุดทายที่ใหการปกปดกาํบัง  และซอนพรางอยูใกลกบัแนวออกตี  หมูตาง ๆ จัดรูป
ขบวนเขาตี  และทําการติดตอประสานงานเปนครั้งสุดทาย  เราเรียกตําบลนี้วาอะไร 
 ก.   ที่รวมพล ข.   ฐานออกต ี
 ค.   แนวออกต ี ง.   ที่หมาย 
๒๙๖.   สวนระวังปองกันเฉพาะตําบล  ในเวลากลางคืนนิยมจดัจํานวนกี่นาย 
 ก.   ๑   นาย ข.   ๒ - ๔   นาย 
 ค.   ๖ - ๘   นาย ง.   ๑๑ - ๑๒   นาย 
๒๙๗.   ในขั้นเตรียมการตั้งรับ  การขุดคูติดตอกับหลุมบุคคลสิ่งใดทาํกอน 
 ก.   คูติดตอ ข.   หลุมบุคคล 
 ค.   คูติดตอไมตองขุด ง.   หลุมบุคคลไมตองขุด 
๒๙๘.   ขอบบนของแผนจดระยะของพลปนเล็กจะมีบรรทัดวัดมุมมีคาชองละ  ๕  องศา  มีไวเพื่ออะไร 
 ก.  เพื่อบันทกึผลการยิง     
 ข.  เพื่อกะระยะ 
 ค.  เพื่อยายการยิง     
 ง.  เพื่อสะดวกในการกําหนดที่หมาย และเขตการยิง    
๒๙๙.   แนวทีห่างจากขอบหนาพื้นที่ทําการรบประมาณ  ๒๐๐  เมตร  คือแนวใด 
 ก.   แนวยิงฉากปองกันขั้นสดุทาย ข.   แนว  ขนพร. 
 ค.   แนว  กดร. ง.   แนว  กดป. 
๓๐๐.   การถอนตัวนอกความกดดนั  สวนดําเนินกลยุทธจะเหลือทิ้งไวปะทะเทาใด 
 ก.   ๑  ใน  ๒ ข.   ๑  ใน  ๓ 
 ค.   ๑  ใน  ๔ ง.   ๒  ใน  ๓ 
๓๐๑.   การถอนตัวนอกความกดดนัของอาวุธประจําหนวยจะเหลือทิ้งไวปะทะเทาใด 
 ก.   ๑  ใน  ๒ ข.   ๑  ใน  ๓ 
 ค.   ๑  ใน  ๔ ง.   ๒  ใน  ๓ 
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๓๐๒.   การปฏิบัติการรนถอยมี  ๓  ประเภทคือ 
 ก.   การถอย , การถอนตัว , การรบหนวงเวลา  
 ข.   การรบหนวงเวลา , การผละ , การขยายผล 
 ค.   การถอย , การประวิงเวลา , การถอนตัว  
 ง.   การถอนตัว , การรบหนวงเวลา , การหลีกหน ี
๓๐๓.   การถอนตัวนอกความกดดนัของหมูปนกล  จะเหลือทิ้งไวปะทะ  จํานวนกีก่ระบอก 
 ก.   ๑   กระบอก ข.   ๒   กระบอก 
 ค.   ๓   กระบอก ง.   ๔   กระบอก 
๓๐๔.   การถอนตัวในความกดดัน  ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. การถอนตัวตามเวลากําหนด 
ข. หนวยที่ถูกตานทานจากขาศึกมากถอนตวักอน 
ค. หนวยที่ถูกตานทานจากขาศึกนอยถอนตวักอน 
ง. ถูกทุกขอ 

๓๐๕.   การถอนตัวนอกความกดดนัที่รวมพลของหมูปนเล็กผูใดเปนผูกําหนด 
 ก.   ผบ.หมู ข.   ผบ.หมวด 
 ค.   ผบ.รอย ง.   ผบ.พัน 
๓๐๖.   ภารกิจสําคัญของหมูปนเล็กในการตั้งรับ คือ 
 ก.   การแจงขาวสาร  
 ข.   ขัดขวางขาศึก 
 ค.   ตีโตตอบ  
 ง.   ยับยั้ง  และขับไลขาศึกดวยการรบประชิด 
๓๐๗.   การปฏิบัติการเขาตีของหมูปนเลก็  ทําการเขาตโีดยกําลังสวนหนึ่งของหนวยระดับใด 
 ก.   หมวดปนเล็ก ข.   กองรอยอาวุธเบา 
 ค.   กองพนัทหารราบ ง.   ไมมีขอใดถูก 
๓๐๘.   ขอใดคือ  ภารกิจของหมูปนเล็กเขาตี 
 ก.   ยึดครองภมูิประเทศ ข.   ทําลายแหลงทรัพยากร 
 ค.   ตัดกําลังขาศึก ง.   เขาประชิดทําลาย , จับขาศึกเปนเชลย 
๓๐๙.   ใครเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน  ผบ.หมู  เมื่อ ผบ.หมู ไมอยู 

ก. หัวหนาชุดยิง ก. และ ข. ( ที่อาวุโส )  คนใดคนหนึ่ง 
ข. พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด  ( เอม็  ๒๐๓ ) 
ค. พลยิงปนเล็กอตัโนมัติ  ( ปล.อ. ) 
ง. พลปนเล็ก 
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๓๑๐.   เปนตําบลสุดทายที่ใหการปกปดกาํบัง  และซอนพรางอยูใกลกบัแนวออกตี หมูตาง ๆ  จัดรูป
ขบวนเขาตี และทําการติดตอประสานงานเปนครั้งสุดทาย  เราเรียกตําบลนี้วา 
 ก.   ที่รวมพล ข.   ฐานออกต ี
 ค.   แนวออกต ี ง.   ที่หมาย 
๓๑๑.   คําสั่งประกอบดวยภารกิจ  เวลาปฏิบัติการ  การแนะนําโดยเฉพาะเจาะจงถามีเวลา  และ
สถานการณทีอ่อกคําสั่งสมบูรณ  เราเรยีกคําสั่งนี้วา 
 ก.   คําสั่งยุทธการณ  ๕  ขอ ข.   คําสั่งเตรียม 
 ค.   คําสั่งเปนสวน ง.   คําสั่งผูบังคับบัญชา 
๓๑๒.   การปฏิบัติของผูบังคับหมู  ขณะรบัคําสั่งเขาตีขอใดกลาวไดถูกตอง 

ก. เลือกที่อยู ณ. ที่ที่เหมาะจะรบัคําสั่ง  และเตรียมการบันทึกไวใหพรอม 
ข. ซักซอมขอสงสัยเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ 
ค. ตองเขาใจภารกิจของหมวด  และปฏิบัติภารกิจนั้นใหเปนผลสําเร็จ 
ง. ที่กลาวมาถูกทกุขอ 

วิชาการสงครามพิเศษ 
๓๑๓.  การกอความไมสงบ ใชวิธีการหลายรูปแบบแตฐานการสนับสนุนที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งมาจาก  ? 
 ก.  ทหาร ข.   กึ่งทหาร 
 ค.  เจาหนาทีใ่นพื้นที ่ ง.  ประชาชน 
๓๑๔. สาเหตุของการกอความไมสงบ ขอใดกลาวถูกตอง  ? 
 ก.   ประชาชนที่ลอแหลม ข.  การชี้นําและการชักนําจากภายนอก 
 ค.   มาตรการควบคุมของรัฐที่เขมแข็ง ง.  ปจจัยขางตนผสมผสานกัน 
๓๑๕. ยุทธศาสตรการกอความไมสงบกําหนดได  ๓   รูปแบบ  วิธีการสรางความขัดแยงตอรัฐบาลให
ยืดเยื้อยาวนานอยากทราบวา   ใชยุทธศาสตรใด  
 ก.   ยุทธศาสตรขวา ข.  ยุทธศาสตรซาย 

ค.   ยุทธศาสตรมวลชน ง.  ยุทธศาสตรการยุทธ 
๓๑๖. การจัดตั้งองคกรสําหรับกอความไมสงบ ผูที่กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการเคลื่อนไหวในการ
การกอความ ไมสงบรวมทั้งควบคุมองคกรพลเรือน และสวนกําลังติดอาวุธ  ไดแกสวนใด 
 ก.  พรรคหรือองคกรการนํา ข.  องคกรมวลชนพลเรือน 
 ค.  สวนกําลังติดอาวุธ ง.  องคการดานการเมือง 
๓๑๗.  ลักษณะการปฎิบัติการจูโจมดวยความรุนแรงใชหวงระยะเวลาสั้นๆ แลวถอนตวัออกอยางรวดเร็ว
เปนการปฏิบัต ิในรูปแบบใด  
 ก.   การปฏิบัติการจิตวิทยา ข.  การปฎิบัติการของกองโจร 
 ค.   พลเรือน, ตํารวจ,  ทหาร ง.  การปฎิบัติการของกอการราย 
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๓๑๘.  ยุทธศาสตรในการ  ปปส. ประกอบ   ๔   สวน  อยากทราบวาการจัดตั้ง และระดมประชาชนให
สนับสนุนฝาย     รัฐบาลคือ  สวนใด 
 ก.  การพัฒนาที่สมดุล ข.  การรักษาความปลอดภยั 
 ค.  การระดมสรรพกําลัง ง.  การทําลายองคกรการกอความไมสงบ 
๓๑๙.  หลักการ  ปปส. ประกอบดวย   ๔  ประการ  การหลีกเลี่ยงการใชมาตรการที่รุนแรงตอบโต ใช
กําลังใหนอยทีสุ่ด ใชทางกฎหมายในการดาํเนินการคือ  ขอใด 
 ก.  เอกภาพในการปฏิบัติ ข.  ใชขาวกรองใหมากที่สุด 
 ค.  ลดความรุนแรงใหเหลือนอยที่สุด ง.  รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ 
๓๒๐.  ในการปฏิบัติการตอบโต การกอความไมสงบนัน้   ควรมุงการปฏิบัติลักษณะใด 
 ก.  เพิ่มความรนุแรง ใหฝายตรงขามยอมและมอบตัว  
 ข.  เพื่อปองกนัการกอความไมสงบ 
 ค.  ไมใหยกระดับความรนุแรงมากขึ้น    
 ง.  ขอ ข. และขอ  ค. ถูก 
๓๒๑.  การใชกําลังใน  ปปส.  ประกอบดวย 
 ก.  กําลังทหาร  
 ข.  กําลังกึ่งทหาร 
 ค.  กําลังตํารวจ  
 ง. กําลังทหาร, กําลังกึ่งทหาร, กําลังตํารวจและกําลังอื่นๆ 
๓๒๒.  การปฎิบัติการหลักของทหารในการ  ปปส. ไดแก 
 ก.  การขาวกรอง ข.  การปฏิบัติการจิตวิทยา 
 ค.  การปฏิบัติทางยุทธวิธี ง.  ถูกทั้งหมด 
๓๒๓.  ในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ  แบงออกเปนกําหนดการหลัก   ๓  ประการ 
และกําหนดการเสริม   ๒  ประการ   อยากทราบวากําหนดการเสริม  คือขอใด 
 ก.  กรปรับปรุงสภาพแวดลอมและชวยเหลือประชาชน 
 ข.  การพิทักษประชาชนและทรัพยากร 
 ค.  การปราบปรามกองกําลังติดอาวุธ 
 ง.  การปฏิบัติการจิตวิทยา 
๓๒๔.  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการ  ปปส.  คือ 
 ก.  ใชกําลังทหาร และจนท.พิเศษ อ่ืนๆ ใหมากเทาที่ทําได 
 ข.  ใชความรนุแรงและเด็ดขาด 
 ค.  การที่ไดรับขาวกรองที่ละเอียด  ถูกตอง  ทันเวลา 
 ง.  ใหเสรีในการปฏิบัติใหกบัระดับ  ผบ.หนวย  อยูในพืน้ที่ 
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๓๒๕.  การพิทักษประชาชนและทรัพยากร มีวัตถุประสงคที่สําคัญ   ๓  ประการ  ขอใดไมใช 
 ก.  การตัดการสนับสนุน  
 ข. การคนหาและตัดรอนองคกรการกอความไมสงบ 
 ค.  สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบ  
 ง.  การสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย 
๓๒๖.  ความรูที่เกี่ยวกับขาศกึ  ลมฟาอากาศ  ภูมิประเทศในพื้นที่ปฏิบตัิการ  ขาวสารที่เกี่ยวกับความโนม
เอียง ความผูกพนัคุณลักษณะของประชาชน  ในพืน้ที่ปฏิบัติการของกองโจร เรียกวาขาวประเภทใด 
 ก.  การรวบรวมขาวสาร ข.  ขาวกรองทางยุทธศาสตร 
 ค.  ขาวกรองการรบ ง.  การตอตานขาวกรอง 
๓๒๗.  บทบาทในการ ปจว. ในการสนับสนุนการปราบปรามกองกําลังติดอาวุธ   กระทําเพื่อ  
 ก.  โจมตีจุดออนของกองโจร ข.  ทําลายขวญัและกําลังใจในการตอสู 
 ค.  การชักจูงใหยอมแพและมอบตัว ง.  ถูกทุกขอ 
๓๒๘.  ขอใดไมใชภารกิจหลักของหนวยรบพิเศษ  ซ่ึงมีเร่ืองหลัก   ๓  ประการ 
 ก.  การชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา  การวางแผนและฝกกําลังทหาร, ตํารวจ และกาํลังกึ่งทหาร 
 ข.  จัดตั้งกําลังประชาชนเพื่อสนับสนุนฝายรัฐบาล 
 ค.  การปฏิบัติการยุทธวิธีโดยหนวยรบพิเศษ 
 ง.  ใหคําแนะนําในการประกอบอาชีพโดยทั่วไป 
๓๒๙.  หนวย  รพศ. ยังสามารถใหการสนบัสนุนภารกจิอื่นๆ ไดอีก นอกจากภารกิจหลัก ไดแก 
 ก.  ดานการขาว ข.  การ  ปจว. 
 ค.  การชวยเหลือประชาชนตามขีดความสามารถ ง.  ถูกทุกขอ 
๓๓๐.  ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการจัดตั้งกําลังประชาชน  ปปส. 
 ก.  เพื่อช้ีนําใหประชาชนตืน่ตัว    
 ข.  ผนึกกําลังประชาชนเขากับฝายปกครอง 
 ค.  ฝกและใชกําลังประชาชนทําลายกวาดลางแทนเจาหนาที่ 
 ง.  สรางและขยายกาํลังประชาชนตามแนวชายแดน 
๓๓๑.  ขั้นตอนในการจัดตั้งกําลังประชาชน  ประกอบดวย   ๕   ขั้น   คือ 
 ก. ขั้นเตรียมการ     
 ข. ขั้นการดําเนินการทาง ปจว. 
 ค.  ขั้นการทําลายโครงสรางขบวนการของฝายตารงขาม  
 ง.  ถูกทุกขอ 
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๓๓๒.  การจดัตั้งขายการปฏิบัติการดานการขาวกรองของหนวยรบพิเศษ ในพื้นทีต่างๆ จะเปนขาวประเภท
ใด 
 ก.  ขาวกรองการรบ ข.  ขาวสารทางทหาร 
 ค.  ขาวกรองยทุธศาสตร ง.  ขาวลับและขาวเปด 
๓๓๓.  เปาหมายสุดทายของการกอความไมสงบของกลุมที่มีการจัดตั้งในการลมลางรัฐบาล ไดแก 
 ก.  สรางความขัดแยง ข.  ทําลายดานเศรษฐกิจ 
 ค.  การยึดอํานาจ ง.  ขอ  ก. และ  ขอ  ข.  ถูก 
๓๓๔.  แบบของการกอการราย เพื่อทําลายเสถียรภาพของรัฐบาลและทําลายขวัญวิธีที่กองโจรนิยม 
ใชมาก  คือ 
 ก.  การวางระเบิดและการลอบสังหาร ข.  การคายาเสพติด   
 ค.  การคาอาวธุสงคราม ง.  การยุยงใหแตกความสามัคคี 
๓๓๕.  แหลงขาวและเจาหนาที่รวบรวมขาวสารในการ  ปปส.  ไดแก 
 ก.  ประชาชน ข.  ผูขายขาว 
 ค.  ผูกลับใจและผูมอบตัว ง.  ถูกทุกขอ 
๓๓๖. การจัดตั้งกําลังประชาชนในการปองกัน และปราบปรามการกอความไมสงบ , ภารกิจหลักทีม่อบ
ใหประชาชน   ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 ก.  การชวยเหลือดานการขาว ข.  การควบคุมประชาชน 
 ค.  ใหการสนบัสนุนฝายตรงขาม ง.  เพื่อสนับสนุนรัฐบาล 
๓๓๗. “ การชนะรอยทั้งรอย  มิใชวิธีอันประเสริฐแท แตชนะโดยไมตองรบเลยจึงถือวาเปนวิธีอันวิเศษ
ยิ่ง ” เปนคําพดูของนักปราชญชาวจีน  ช่ือ......... 
 ก.  โจโฉ ข.  เขงเฮ็ก 
 ค.  เหมาเจอตงุ ง.  ซุนว ู
๓๓๘.  การใชโฆษณาชวนเชื่อและการปฏบิัติอ่ืนๆ  เพื่อใหฝายศัตรูออนแอลงดวยการยุยงใหแตกแยก 
แตกความสามัคคีจนพายแพในที่สุด  เปนความหมายของ........... 
 ก.  สงครามนอกแบบ ข.  สงครามในแบบ 
 ค.  สงครามจิตวิทยา ง.  สงครามเย็น 
๓๓๙.  การทิ้งใบปลิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑   นิยมใชวิธีใด 
 ก.  วิทย ุ ข.  โทรทัศน 
 ค.  เครื่องบิน ง.  บอลลูน และปนใหญ 
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๓๔๐.  ชาติใดที่ไดช่ือวา “ มนุษยวิเศษ ” เกีย่วกับการปฏิบัติการจิตวิทยาซ่ึงทําลายขวัญขาศึกของ
ประชาชนที่ ดอยกวา 
 ก.  เยอรมัน ข.  โปแลนด 
 ค.  สหรัฐอเมริกา ง.  เวียดนาม 
๓๔๑.  ใครคือนักคิดทางยุทธศาสตรสงครามกองโจรที่สําคัญ 
 ก.  เคลาส  เชวทิ ข.  ซุนวู 
 ค.  เหมาเจอตงุ ง.  ขงเบง 
๓๔๒.  ความหมายของการปฏิบัติการจิตวิทยา คือ 
 ก.  กําหนดเปาหมายหรือกลุมเปาหมาย  
 ข.  เปาหมายเปลี่ยนแปลงทาทีและพฤติกรรม 
 ค.  กระทําเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของชาติหรือหนวยทหาร  
 ง.  ถูกทุกขอ 
๓๔๓.  การปฏิบัติการจิตวทิยาเปนสวนหนึ่งของงานใด 

ก.  การรักษาความมั่นคงภายใน ข.  การพิทักษพื้นที่สวนหลัง 
ค.  ดานกิจการพลเรือนทางทหาร ง.  การปฏิบัติการยุทธ 

๓๔๔.  การเผยแพรความรูแกประชาชน  เปนวัตถุประสงคหลักของเรื่องใด 
 ก.  การรักษาความมั่นคงภายใน ข.  การรักษาผลประโยชนของชาติ 
 ค.  การพิทักษพื้นที่สวนหลัง ง.  การประชาสัมพันธแหงชาติ 
๓๔๕.  การยุยงใหเกิดการเอาใจออกหาง ทาํใหเกิดความแตกแยกของฝายตรงขาม  
อยูในวัตถุประสงคขอใด 
 ก.  วัตถุประสงคทางสรางเสริม ข.  วัตถุประสงคทางทําลาย 
 ค.  วัตถุประสงคการโฆษณาชวนเชื่อ ง.  วัตถุประสงคเชิงรับ – เชิงรุก 
๓๔๖.  การใชการโฆษณาชวนเชื่อและกจิกรรมตางๆ  เขาดําเนินการจัดอยูในขอใด 
 ก.  วัตถุประสงคของการปฏิบัติการจิตวิทยา  
 ข.  ความสําคัญของการปฏิบัติการจิตวิทยา 
 ค.  คุณลักษณะของการปฏิบัติการจิตวิทยา  
 ง.  หัวใจของความสําเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยา 
๓๔๗.  ขอใดคือหัวใจของความสําเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยา 
 ก.  การขาวกรองที่มีรายละเอียดและทันสมัย ข.  การใชขอมูลของทุกระดับหนวย 
 ค.  การวางแผนที่เหมาะสมกับเวลา ง.  ถูกทุกขอ 
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๓๔๘.  การปฏิบัติการจิตวทิยาดดยมุงหวงัระยะสัน้ตองการใหทหารฝายตรงขามวางอาวุธและมอบตัว
เปนลักษณะการ   ปจว.  ประเภทใด 
 ก.  การ  ปจว.ทางยุทธศาสตร ข.  การ  ปจว.ทางยุทธวิธี 
 ค.  การ  ปจว. ในการเสริมความมั่นคง ง.  การ  ปจว. ในดินแดนฝายตรงขาม 
๓๔๘.  การปฏิบัติการจิตวทิยาในการเสริมความมั่นคง เปนการปฏิบัติการในยุทธบริเวณใด 
 ก.  ฝายเราเขาไปยึดครองหรอืปลดปลอย ข.  เขตพิทักษพื้นที่สวนหลัง 
 ค.  บริเวณพืน้ที่ชายแดน ง.  พื้นที่เตรียมพรอม 
๓๕๐.   การปฎิบัติการจิตวทิยานั้น  แบงการดําเนนิงานโดยทัว่ไปออกเปน ๒  ประเภทคือ  
 ก.   ลับ และปกปด ข.  ลับมาก และลับมากที่สุด 

ก. เปดเผย และปกปด ง.  เปดเผย และ ลับ 
๓๕๑.  คณะกรรมการปฏิบัติการจติวิทยาแหงชาติ ( กจว. )  เปนคณะกรรมการหนึ่งของ  สมช.   
มีใครเปนประธาน 
 ก.  นายกรัฐมนตรี ข.  รองนายกรฐัมนตรี 
 ค.  ผูบัญชาการทหารสูงสุด ง.  ผูบัญชาการทหารบก 
๓๕๒.  คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาทางทหาร ประกอบดวยระดบัใด 
 ก.  ระดับกระทรวงกลาโหม ข.  ระดับกองบัญชาการทหารสูงสุด 
 ค.  ระดับเหลาทัพ ง.  ถูกทุกขอ 
๓๕๓.  หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ มีศนูยสงครามพเิศษเปนหนวยสวนการศึกษาเกี่ยวกับสงคราม
พิเศษ มีหนวยใดเปนหนวยปฏิบัติ 
 ก.  กองรอยปฏิบัติการจิตวทิยา ข.  กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา 
 ค.  การปฏิบัติการจิตวิทยา ง.  กองสงครามพิเศษ 
๓๕๔.  กองทัพภาคมีกองกิจการพลเรือนทําหนาที่ปวยอํานวยการมีหนวยใดเปนหนวยดําเนนิการ
จิตวิทยา 
 ก.  กองรอยผลิตสิ่งโฆษณา  
 ข.  กองรอยรณรงคดานการปฏิบัตกิารจิตวิทยา 
 ค.  กองรอยปฏิบัติการจิตวทิยา  
 ง.  กองรอยส่ือและโฆษณา 
๓๕๕.  การปฏิบัติการจิตวทิยา เพื่อสนับสนุนการทําสงครามนอกแบบและเพื่อสนบัสนุนการปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบเปนวัตถุประสงคของ 
 ก.  สงครามตามแบบ ข.  สงครามการเมือง 
 ค.  สงครามยุทธศาสตร ง.  สงครามพิเศษ 
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๓๕๖.  การปฏิบัติการจิตวทิยา สงครามนอกแบบ การปฏิบัติมุงไปสูประชาชนในพื้นที่ เพื่อชักจงูโนม
นาวจิตใจใหมาเปนฝายเราหรือใหเขารวมขบวนการตอตานฝายตรงขามกระทําในลักษณะปกปดผูปฏิบัติ
หลักไดแก 
 ก.  เจาหนาที่ฝายปกครอง ข.  เจาหนาที่ของหนวยรบพิเศษ 
 ค.  ขบวนการตอตานในทองถ่ิน ง.  ขอ  ข.   และขอ   ค.  ถูก 
๓๕๗.  การปฏิบัติการจิตวทิยา เพื่อสนับสนุนการดําเนนิทําสงครามกองโจรและสนบัสนุนในการ
ปลดปลอยทําลายเปนหลัก  ไดแก 
 ก.  การปฏิบัติการจิตวิทยาในสงครามนอกแบบ  
 ข.  การปฏิบัติการจิตวิทยาทางยุทธศาสตร 
 ค.  การปฏิบัติการจิตวิทยาทางยุทธวิธี  
 ง.  การปฏิบัติการจิตวิทยาในการเสริมความมั่นคง 
๓๕๘.  การปฏิบัติจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยูกบั 
 ก.  ขาวกรองทีม่รีายละเอียด ข.  มีความถูตองและทันเวลา 
 ค.  ใชไดทุกระดับหนวย ง.  ถูกทุกขอ 
๓๕๙.  ขาวกรองในการปฏิบตัิการจิตวิทยา มุงเนนเปาหมายทางดานใด 
 ก.  สงครามจิตวิทยา ข.  ทางจิตวิทยาเปนหลัก 
 ค.  การปฏิบัติเปนหลัก ง.  ทางกิจกรรมจิตวิทยา 
๓๖๐.   คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยา  ประกอบดวยขาราชการจากสวนตางๆ  จํานวนเทาใด 
 ก.  ๒๒   คน ข.   ๒๓   คน 
 ค.  ๒๔   คน ง.   ๒๕   คน 

วิชา  อุดมการณความรักชาต ิ
๓๖๑.  คนไทยตั้งแตสมับโบราณมีจิตยดึมัน่และพรอมเสมอที่จะพลีชีวติและเลือดเนือ้ใหแกส่ิงสําคัญ
สูงสุด  ๔  ชนดิ  ทั้ง  ๔  ชนดินั้นคือ 
 ก.  ครอบครัว , คนรัก , ยศตาํแหนง , เงินทอง 
 ข.  ชาติ , ยศตาํแหนง , เงินทอง , พระมหากษัตริย 
 ค.  ชาติ , ศาสนา , เงินทอง , พระมหากษัตริย 
 ง.  ชาติ , ศาสนา , พระมหากษัตริย , ประชาชน 
๓๖๒. คนไทยที่สืบสายเลือดไทยมาแตบรรพกาล  มีบานเกิดเมืองนอนในประเทศไทย  พูดภาษาไทยและ
มีขนบธรรมเนียมประเพณเีปนไทยโดยสมบูรณ  เปนลักษณะของคนไทยประเภทใด 
 ก.  ไทยอารยนั ข.  ไทยแท   
 ค.  ไทยโบราณ ง.  ไทย 
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๓๖๓.  ขอใดคอืลักษณะของความรูสึกฝงลึกและผูกพนัอยางแนนแฟนของคนไทย 
 ก.  เบียดเบียน  ประทุษรายซึง่กันและกัน 
 ข.  อุดหนุนและขวนขวายในกิจกรรมของตนเอง 
 ค.  รักใครกัน  ปรารถดีตอกันและกนั 
 ง.  บํารุงรักษาสมบัติของชาติ 
๓๖๔. “ ชาติไทย”  ใหอะไรกับเหลาคนไทยบาง 
 ก.  ชีวิตและความภาคภูมิใจ ข.  ชีวิตและเงนิทอง 
 ค.  แผนดินและที่ทํากิน ง.  แผนดิน  ชีวิตและศาสนา 
๓๖๕.  เหตุผลในขอใด  บงบอกถึงเหตุที่ทุกนตองรักชาตทิี่ถูกตองที่สุด 
 ก.  เพราะเรามสีวนไดเสยี  รวมทุกขรวมสขุกับชาติหากชาติเจริญเราก็เจริญดวย 
 ข.  เพราะเรามปีระโยชนสุขจากการอาศยัอยูในแผนดิน 
 ค.  เพราะเราเปนเจาของประเทศชาติแตเราเพียงผูเดยีว 
 ง.  เพราะชาตทิําใหเรามชีีวติอยูรํ่ารวยและมีความสุข 
๓๖๖.  สวนประกอบของชาติขอใดที่ทําใหประเทศเปนเอกราช 
 ก.  ประชาชน ข.  ศาสนา   
 ค.  ประเทศ ง.  สถาบันการเมือง 
๓๖๗.  ขอใดแสดงถึงนิยามของ “ ประเทศไทย”  ไดชัดเจนและแจมชดัที่สุด 
 ก.  ดินแดนทีท่ํามาหากินและถิ่นฐานของคนไทย 
 ข.  ดินแดนของคนไทยตามที่ปรากฏในแผนที่ 
 ค.  ดินแดนในโซนทวีปเอเชยี 
 ง.  ดินแดนอันเปนบานเกิดเมอืงนอนขงชาวไทยตามที่ปรากฏในแผนที ่
๓๖๘.  ขอใดแสดงออกถึงความผูกพันทางใจที่คนไทยมตีอบานเกิดเมืองนอนของคนไดชัดเจนมากที่สุด 
 ก. รักและหวงแหนถิ่นฐานบานเมืองและปองกันรักษาประเทศ 
 ข.  รักและดําเนินธุรกิจกับตางชาติเพื่อสนบัสนุนการคาของไทย 
 ค.  สงภาษีเยอะ ๆ เพื่อจะไดใชเปนงบประมาณประเทศได 
 ง.  บํารุงใหบานเมืองมีความเจริญกาวหนา 
๓๖๙.  “ ถาสิ้นชาติ  ส้ินแผนดินก็ส้ินคิด  เรามายอมเสยีชีวิตดีกวาอยู”  บทความดังกลาวนี้เปนบท
ประพันธสงเสริมความรักชาติ  ของผูใด 
 ก.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ข.  พล.ต.หลวง      ชาตินักรบ 
 ค.  พล.ต.ประยูร    ภมรมนร ี ง.  พล.ต.หลวงวิจิตวาทภาร 
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๓๗๐.  ขอใดใหคําจํากดัความของคําวา “ ศาสนา”  ไดอยางชัดเจนที่สุด 
 ก.  เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเหลาประชาชน 
 ข.  ส่ิงที่มุงเนนใหกระทําความดี  ละเวนความชั่ว 
 ค.  คําสั่งสอนในทางที่ดีที่ผูเปนศาสดาแสดงสั่งสอนบัญญัติไวใหทําดลีะความชั่ว 
 ง.  ทางแหงการหลุดพนจากความทุกขทั้งมวล 
๓๗๑.  ชนชาติไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาตโิดยปรากฏหลักฐานเดนชัด 
เมื๋อสมัยใด 
 ก.  สมัยกรุงศรีอยุธยา ข.  สมัยรัตนโกสินทร 
 ค.  สมัยสุโขทัย ง.  กอนสมัยพทุธศักราช 
๓๗๒.  หัวหนาของชนชาตไิทย  คือผูใด 
 ก.  พระมหากษัตริย ข.  นายกรัฐมนตรี 
 ค.  ผูบัญชาการทหารสูงสุด ง.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
๓๗๓.  ขอใดใหคําจํากัดความของ “ พระมหากษัตริย”  ไดชัดเจนและถูกตองที่สุด 
 ก.  ผูทรงอยูในตําแหนงประมุขและหัวหนาของชนชาตไิทย 
 ข.  ผูทรงในตําแหนงพระประมุขของชนชาติไทย  และทรงมีหนาที่อันที่จะคุมครอง 
       อาณาประชาราษฎรใหพนทุกข  อยูรวมกันอยางมีความสุข 
 ค.  ผูทรงอยูในฐานะประมขุของชนชาติไทย  มีอํานาจและหนาทีใ่นการคุมครองประชาชน 
      ใหอยูดีกินดีมีความสุข 
 ง.  ผูทรงในฐานะประมุขของชาติ  มีอํานาจจัดการทกุขสุขของราษฎรทั้งประเทศให 
          อยูเยน็เปนสุข 
๓๗๔.  “ ขาพเจาจะเชดิชูและรักษาไวซ่ึงพระบรมเดชานภุาพแหงพระมหากษัตริยเจา”  บทความดงักลาว
เปนบทคํากลาวที่ทหารใชในโอกาสใด 
 ก.  รายงานตวัตอผูบังคับบัญชา   
 ข.  คําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล 
 ค.  ถวายสัตยปฏิญาณตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 ง.  คํากลาวในงานสดุดีโดยทัว่ไป 
๓๗๕.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัพระองคทรงเปนอัครศาสนปูถัมภก  ถามวา “อัครศาสนูปถัมภก”  
หมายถึงอะไร 
 ก.  หัวหนาของชนชาติไทย  
 ข.  หัวหนาของเหลาศาสนาตาง ๆ  
 ค.  หัวหนาของพสกนิกร  
 ง.  หัวหนาบํารุงรักษาพระศาสนาใหเจริญรุงเรือง 
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๓๗๖.  “  ลักษณะดีและเดนของสังคมไทยที่คนไทยทั้งชาติมีรวมกันซึ่งสําแดงความเปนชาติและทาํให
ชาติไทยแตกตางจากสังคมอื่น”  ตามบทความนี้คือคําจํากัดความของสิง่ใด 
 ก.  ชนชาติไทย ข.  เอกลักษณความเปนไทย 
 ค.  ความภาคภูมิใจของคนไทย ง.  มารยาทคนไทย 
๓๗๗.  ส่ิงที่ทําใหคนไทยมชีีวิตที่มีคุณภาพ  มีคุณคา  และมีความสุขอยูในโลกยุคโลกาภิวัตนได 
ส่ิงนั้นคืออะไร 
 ก.  วฒันธรรมไทย  
 ข.  ระบบทางเศรษฐกิจที่มัน่คง 
 ค.  ทุนทางวัฒนธรรม  
 ง.  ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๓๗๘.  ส่ิงที่เดนของคนไทยที่ทําใหคนไทยสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยและความเปนไทยมาได 
โดยตลอดคืออะไร 
 ก.  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
 ข.  สถาบันพระมหากษัตริย  ตํารวจและทหาร 
 ค.  ความสามัคคี  เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนัของคนในชาตไิทย 
 ง.  กรอบทางวฒันธรรมที่สืบตอกันมาชานาน 
๓๗๙.  วัฒนธรรม หมายถึงสิ่งใด 
 ก.  ลักษณะแสดงความนยิมชมชอบในสังคม 
 ข.  ลักษณะถึงความเจริญงอกงาม  ความเปนระเบียบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ค.  ส่ิงที่สืบเนื่องมาจากบรรพกาลนับถือสอบตอกันมา 
 ง.  ผลงานสรางสรรคอันเปนมรดกตกทอดกันมาในสังคม 
๓๘๐.  ในยุคสมัยของรัฐบาลใดไดบังคับใชกฎหมายในการกําหนดวฒันธรรม ( กําหนดดวยกฎหมาย)
และคําสั่งทางราชการ 
 ก.  จอมพล  ป.พิบูลยสงคราม ข. จอมพล  ถนอม    กิตติขจรน 
 ค. จอมพล  สฤษดิ์    ธนะรัตน ง.  จอมพล  ประพาส   จารุเสถียร 
๓๘๑.  ขอใดไมถืออยูในลักษณะของวัฒนธรรม 
 ก.  การดํารงชวีิต ข.  การแตงกาย 
 ค.  ความเชื่อทางศาสนา ง.  การนอนและพักผอน 
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๓๘๒.  วัฒนธรรมยอยทางศาสนา ( religious   subculture )  ขอใดถูกตองที่สุด 
 ก.  คนไทยพุทธ  เชื่อกฎแหงกรรม  ทําดีไดดี  ทําชั่วไดช่ัว 
 ข.  คนไทยครสิต  เชื่อตามไบเบิ้ล  คัมภีรตาง ๆ 
 ค.  คนไทยพุทธ  ทําบุญเยอระหวังขึ้นสวรรค 
 ง.  คนไทยพุทธ  ทําบุญโดยไมสนแกฐานะตน 
๓๘๓.  ขอใดแสดงถึงวัฒนธรรมยอยทางอายุ  ( age  subculture )  ผิด 
 ก.  วยัเด็ก – เลน 
 ข.  วัยรุน – ทํางาน  หาครอบครัว  ชอบอยูลําพัง 
 ค.  วัยหนุมสาว – สนุกสนาน  ทํางาน  หาครอบครัว 
 ง.  วัยชรา – ความสงบ  สุขุม  มีชีวิตเรียบงาย 
๓๘๔.  ประเพณีไทยแบงออกเปนกี่ประเภท  อะไรบาง 
 ก.  ๒  ประเภท  คือประเพณีทองถ่ิน , ประเพณีของสังคม 
 ข.  ๒  ประเภท  คือรัฐพิธี , ประเพณีทองถ่ิน 
 ค.  ๔  ประเภท  คือขนบธรรมเนียม , จารีตประเพณ ี, วิถีชีวิตความเปนอยูและแบบธรรมเนียม 
 ง.  ๔  ประเภท  คือประเพณีเกี่ยวกับครอบครัว,ประเพณสัีงคม,ประเพณีทองถ่ิน, 
          รัฐพิธีและราชพิธี 

วิชา  การปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน 
๓๘๕.   ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการจัดดินแดนเพื่อแบงดินแดนออกเปนพื้นที่ตาง ๆ 
 ก.  พื้นที่สําหรับการรบ ข.  พื้นที่สนับสนุนการรบ 
 ค.  พื้นที่สําหรับสนับสนุนทางการชวยรบ ง.  พื้นที่สําหรับสนับสนุนทางการแพทย 
๓๘๖.  เมื่อมีการประกาศสงคราม  พื้นที่ตาง ๆ ของประเทศคูสงครามจะกลายเปนเขตใด 
 ก.  เขตการรบ ข.  เขตสงคราม 
 ค.  เขตอันตราย ง.  เขตสงบ 
๓๘๗.  เมื่อมีการประกาศสงครามพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศคูสงครามมีพื้นที่ใดบาง 
 ก.  ทางบก  ทางทะเล  ทางอากาศ ข.  ทางดิน  ทางน้ํา  ทางฟา 
 ค.  ทางดิน  ทางทะเล  ทางฟา ง.  ทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ 
๓๘๘.  เขตสงครามแบงออกเปนสวนใหญ ๆ 2  สวน  ตามลักษณะการยุทธ  ไดแกอะไรบาง 
 ก.  เขตยุทธบรเิวณ  และเขตภายนอก ข.  เขตยุทธบริเวณ  และเขตภายใน 
 ค.  เขตหนาและเขตยุทธบริเวณ ง.  เขตหนาและเขตภายใน 
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๓๘๙.  พื้นที่ทีใ่ชสําหรับปฏิบัติการทางทหารตามภารกจิทั้งการรบ  การสนับสนุนการรบ  และการ
สนับสนุนการชวยรบ  เรียกวาเขตใด 
 ก.  เขตหนา ข.  เขตหลัง 
 ค.  เขตยุทธบริเวณ ง.  เขตภายใน 
๓๙๐.  ผูรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ทางการยุทธ  คือผูใด 
 ก.  ผูบัญชาการยุทธบริเวณ ข.  ผูบัญชาการทหารบก 
 ค.  ผูบัญชาการทหารสูงสุด ง.  ผูบัญชาการหนวยทหารนั้น ๆ 
๓๙๑.  การปฏิบัติการทางยุทธวิธี  ในพื้นทีข่องเขตสงคราม  ไดแกการรบดวยวิธีใดบาง 
 ก.  วิธีรุก  วิธีรับ  
 ข.  วิธีรุก  วิธีรับ  และวิธีรนถอย 
 ค.  วิธีตั้งรับ  และวิธีรนถอย  
 ง.  วิธีรุก  วิธีรับ  และการสนบัสนุนทางการชวยรบ 
๓๙๒.  การจดัเขตยุทธบรเิวณ  มีลักษณะอยางไร 
 ก.  มีความแนนอนตายตวั     

ข.  เปนรูปแบบที่มาตราฐาน 
 ค.  เปนรูปแบบเฉพาะเจาะจง    
 ง.  ไมมีความแนนอนตายตัวหรือไมมีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน 
๓๙๓.  ผูที่กําหนดพืน้ที่ยุทธบริเวณและแตงตั้งผูบัญชาการยุทธบริเวณ  คือใคร 
 ก.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ข.  ผูบัญชาการทหารบก 
 ค.  ผูบัญชาการทหารสูงสุด ง.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ 
๓๙๔.  เขตยุทธบริเวณจะถูกแบงออกเปนพื้นที่ปฏิบัติการ  ๒  สวน  คอือะไร 
 ก.  เขตหนาและเขตภายใน ข.  เขตหนาและเขตหลัง 
 ค.  เขตภายในและเขตหลัง ง.  เขตการยุทธและเขตหลัง 
๓๙๕.  เขตหนาเปนพื้นที่สวนหนึ่งของเขตการยุทธบริเวณ  ประกอบไปดวยพื้นทีใ่ดบาง 
 ก.  พื้นที่ที่กําลังรบ  และควบคุมการบังคับบัญชา 
 ข.  พื้นที่ที่กําลังรบ  และพื้นที่สนับสนุนการชวยรบ 
 ค.  พื้นที่ที่กําลังรบ  ควบคุมการบังคับบัญชา  และพื้นทีส่นับสนุนการชวยรบ 
 ง.  พื้นที่ที่กําลังรบ  และพื้นที่สนับสนุนทางการแพทย 
๓๙๖.  พื้นที่ปฏิบัติของเขตหลังแบงออกเปน  2  สวน  คืออะไร 
 ก.  กองพันสนาม  และ  กองพล ข.  กองพลสนาม  และ  กองรอย 
 ค.  กองทัพสนาม  และ  กองรอย ง.  กองทัพสนาม  และ  กองพนั 
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๓๙๗.  ผูบัญชาการยุทธบริเวณเปนผูกําหนดเขตใดบาง 
 ก.  เสนหนาของเขตหนา ข.  เสนหนาของเขตหลัง 
 ค.  เสนหลังของเขตหนา ง.  เสนหลังของเขตหลัง 
๓๙๘.  ขอใดไมใชสวนประกอบของเขตหลัง 
 ก.  เสนทางการคมนาคม  
 ข.  สถานที่ตั้งทางการสงกําลังบํารุง 
 ค.  การสงกลับทางการแพทยรวมทั้งหนวยในเขตหลัง      
 ง.  สถานที่ประกอบอาหาร 
๓๙๙.  เขตภายในเปนพื้นที่สวนหนึ่งของเขตสงครามแตไมไดกําหนดเปนเขตยุทธบริเวณ  จึงเปนพืน้ที่ที่
เหมาะสมสําหรับใชทําสิ่งใด 
 ก.  แสวงหาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ข.  แสวงหาทรัพยากรบุคคลและวัตถุ 
 ค.  แสวงหาทีพ่ักอาศัย ง.  แสวงหาอาหารการกิน  น้าํ 
๔๐๐.  เขตภายใน  ใหการสนบัสนุนเขตยุทธบริเวณตามจาํนวนที่ตองการตามเวลาที่กําหนด  ใหอยูใน
สภาพที่ปลอดภัยและใชการไดมากและดีทีสุ่ด  ณ  ที่ใด 
 ก.  ณ  ตําบลทีเ่หมาะสม ข.  ณ  สถานที่ที่เหมาะสม 
 ค.  ณ  แหลงทีเ่หมาะสม ง.  ณ  เขตที่เหมาะสม 
๔๐๑.  การเสนารักษสนาม  คืออะไร 
 ก.  การบริการทางการรบ  +  ยุทธศาสตร ข.  การบริการทางการเมือง + ยุทธวิธี 
 ค.  การบริการทางการแพทย + ยุทธวิธี ง.  การบริการทางเศรษฐกิจ + ยุทธศาสตร 
๔๐๒.  ภารกิจของเหลาทหารแพทย  คืออะไร 
 ก.  การอนุรักษ ( สงวน )  กาํลังรบ ข.  การพิทักษรักษกําลังรบ 
 ค.  การอนุรักษ ( สงวน ) กําลังทหาร ง.  การพิทักษรักษกําลังทหาร 
๔๐๓.  การปฏิบัติหนาที่ในดานการปองกันและการดแูลรักษาพยาบาลใหกับผูปวยหรือผูบาดเจ็บ  เปน
หนาที่ของทหารเหลาใด 
 ก.  เหลาทหารการบังคับบัญชา ข.  เหลาทหารเวชกรรมปองกัน 
 ค.  เหลาทหารบก ง.  เหลาทหารแพทย 
๔๐๔.  ปจจุบนันี้แมจะมอีาวุธที่มีประสิทธิภาพสูง  ก็ยังตองอาศัยคนเปนผูกําหนดขอใดไมใช 
 ก.  หลักการ ข.  กฎเกณฑควบคุม 
 ค.  การทํางานของเครื่องจักรกล ง.  กดปุม  ล่ันไก 
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๔๐๕.  เหลาทหารแพทยจําเปนตองปฏิบัติพันธกิจอยางมปีระสิทธิภาพขอใดไมใช 
 ก.  การเวชกรรมปองกัน + การรักษาพยาบาล 
 ข.  การประชาสัมพันธ + การสงกลับทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ 
 ค.  การสงกลับทางการแพทย + การสงกําลังสายแพทย 
 ง.  การบริการทางการแพทยอ่ืน ๆ 
๔๐๖.  ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของกองทัพ  คืออะไร 
 ก.  บุคคลทั่ว ๆ ไป ข.  ตํารวจ 
 ค.  กําลังพล ( ทหาร ) ง.  วัยรุน 
๔๐๗.  ในสนามรบทหารจะไดรับการรักษาพยาบาลตั้งแตจุดใดถึงจุดใด 
 ก.  จุดที่ไดรับบาดเจ็บในแนวหนาแลวทําการรักษาพยาบาลบริเวณนัน้  
 ข.  จุดที่ไดรับบาดเจ็บในแนวหนา  แลวสงกลับโดย ฮ.  มายังหนวยแพทยที่  กทม. 
 ค.  จุดที่ไดรับบาดเจ็บในแนวหนา  แลวสงกลับคืนโดยรถยนต  มายังหนวยแพทยใกลเคียง 
 ง.  จุดที่ไดรับบาดเจ็บในแนวหนา  แลวสงกลับมายังหนวยแพทยที่อยูขางหลัง 
๔๐๘.  ในทกุขั้นตอน  ณ  ทีต่ั้งของหนวยแพทย  เพื่อจดัลําดับความเรงดวนใหผูปวยไดสงไปรับการ
รักษาพยาบาล  จะตองทําการสิ่งใดกอน 
 ก.  คัดแยกผูปวยเจ็บ ข.  จํากัดผูปวยเจ็บ 
 ค.  จัดระเบยีบผูปวยเจ็บ ง.  ตกแตงผูบาดเจ็บ 
๔๐๙.  ผูปวยหรือบาดเจ็บเล็กนอย ตองใหการรักษาพยาบาลใหหายภายในระยะเวลาทีส้ั่นที่สุดแลวทาํ
อยางไรตอ 
 ก.  สงกลับหนวยตนสังกัด ข.  รีบสงคืนใหปฏิบัติหนาที่ในสนาม 
 ค.  สงกลับไปพักผอนที่บาน ง.  เปลี่ยนสายงานใหม 
๔๑๐.  หนวยแพทยที่อยูขางหนามากเทาใด  จะมีขดีความสามารถทางการแพทยจํากดั  แตจะมีส่ิงใดสูง 
 ก.  ความหลุดพน ข.  ความสุขสบาย 
 ค.  ความคลองตัวสูง ง.  ความรวดเร็ว 
๔๑๑.  การสงกลับทางการแพทย  คือวิธีการเคลื่อนยายผูปวยจากจดุที่บาดเจ็บ ( สนามรบ )  มายังหนวย
แพทยที่อยูที่ใด 
 ก.  ขางหลัง ข.  ขางหนา 
 ค.  ดานขาง ง.  ดานนอก 
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๔๑๒.  ขอใดไมใชวิธีการสงกลับทางพื้นดนิ 
 ก.  การชี้ทางใหผูปวยเจ็บ ( ที่เดินได )  เดนิไป 
 ข.  การอุมพยงุ  การแบก  การใชเปลหาม 
 ค.  การลําเลียงดวยรถยนตพยาบาล 
 ง.  การเคลื่อนยายโดยใชคนลาก 
๔๑๓.  การสงกลับผูปวยเจ็บในสนามบางพื้นที่และบางสถานการณ  เลวราย  ไมเหมาะสม  อาจ
จําเปนตองใชอะไรดัดแปลงในการเคลื่อนยายผูปวยเจ็บ 
 ก.  สัตวตาง ๆ และรถสายพานลําเลียงพล ข.  มา และ รถถัง 
 ค.  จัดหาลูกหาบจากทองถ่ินนั้นมาชวย ง.  รถยนตบรรทุกขนาดใหญ 
๔๑๔.  การสงกลับดวยเปล  ๑  พวกเปล  จะมีพลเปลกี่คน 
 ก.  ๘  คน ข.  ๕  คน 
 ค.  ๔  คน ง.  ๖  คน 
๔๑๕.  ขอใดไมใชสาเหตุที่มาจากอุปสรรคตาง ๆ อันมิอาจหลีกเลี่ยงและกอใหเกดิความลาชาในการ
สงกลบั 
 ก.  การกระทําของขาศึก     
 ข.  ระบบการขนสงที่สะดวกทันเหตุการณ 
 ค.  ระบบการติดตอส่ือสารที่ขาดประสิทธิภาพ 
 ง.  สภาพภูมิประเทศ  ถนน  และลมฟาอากาศ 
๔๑๖.  หนวยแพทยที่อยูขางหนา  จะไดรับสิ่งอุปกรณสายแพทยประเภท  สป.ส้ินเปลือง  อะไรจากหนวย
แพทยที่สนับสนุนอยูขางหลัง  โดยการรองขออยางไมเปนทางการขณะปฏิบัติการอยูในสถานการณรบ 
 ก.  วิทยุติดตอส่ือสาร ข.  เครื่องใชสอยสวนตวั 
 ค.  ยารักษาโรค ง.  ผาพันแผล  ผาแตงแผล  เลือด  ยา 
๔๑๗.  ส่ิงอุปกรณถาวรสายแพทย  มหีนวยแพทยที่อยูขางหนาตองจดัเตรียมมาทดแทน  ใหช้ินตอช้ิน  ติด
ตัวอยูกับผูปวยเจ็บ  ขอใดไมใช 
 ก.  เปล  ผาหม ข.  เครื่องแตงกาย 
 ค.  สายรัดหามเลือด ง.  เผือกโธมสั 
๔๑๘.  ในสถานการณทีย่ังไมมีการรบ  ขอใดไมใชหนาที่ของการบริการทางการแพทยระดับหนวย 
 ก.  เปดที่ตรวจโรค     
 ข.  ใหความรูเร่ืองการปฐมพยาบาล  สุขศาสตรสวนบุคคล 
 ค.  เปดหองผาตัด 
 ง.  กํากับดแูลในเรื่องเวชกรรมปองกัน 
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๔๑๙.  บัตรบนัทึกการเจ็บปวยในสนาม  ตองติดตัวไปกบัผูปวยเจ็บจนถึงที่สงกลับแหงสุดทาย  จะไดรับ
การตรวจสอบและเซ็นชื่อกํากับไวดวยเพื่ออะไร 
 ก.  ความรวดเร็วในการขนสง ข.  ความถูกตองในการรักษาพยาบาล 
 ค.  รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกบัประวัต ิ ง.  ความคลองตัวในการเคลื่อนยาย 
๔๒๐.  ในสถานการณรบจะรองขอ  สป.สาย พ.  เพิ่มเติมและการแจกจายสงมาใหจะกระทําโดยทางสาย
การสงกลับ  ใชฝากมากับใคร 
 ก.  เฮลิคอปเตอรพยาบาล ข.  รถยนตสงกําลังบํารุง 
 ค.  รถสายพานลําเลียงพล ง.  รถยนตพยาบาล 
๔๒๑.  รถยนตพยาบาลในแนวหนาแตละคันจะทําการลําเลียงผูปวยเจบ็  จะมีหนาทีป่ระจํา  2  นาย  คือ 
 ก.  พลขับ  และ  ชางเครื่อง ข.  พลขับ  และ  พลทหาร 
 ค.  พลขับ  และ  นายสิบพยาบาล ง.  พลขบั  และ  แพทย 
๔๒๒.  รถยนตพยาบาลจะทาํการลําเลียงผูปวยเจ็บจากแนวหนา  มายังที่พยาบาลขางหลัง  ซ่ึงกระทาํได
รวดเร็วและจํานวนมากราย ตองคํานึงถึงความปลอดภยัตาง ๆ จากสถานการณรบ  ขอใดไมใช 
 ก.  ลักษณะภมูิประเทศ 
 ข.  สภาพลมฟาอากาศในขณะนั้น 
 ค.  ทหารทุกคนใหความปลอดภัยจากสถานการณรบ 
 ง.  ความสุขสบายในสนามรบ 
๔๒๓.  ขอใดไมใชขอพิจารณาในการเลือกที่ตั้งพยาบาลกองพัน 
 ก.  ความปลอดภัย ข.  ใกลถนนและสะพาน 
 ค.  การกําบังและซอนพราง ง.  พื้นที่ที่คาดวาจะมีผูปวยเจบ็หนาแนน 
๔๒๔.  เปลเปนเครื่องมือที่ใชสงกลับผูปวยเจ็บในสนามไดทุกลักษณะภูมิประเทศ 
แตมีขีดจํากัดในเรื่องใด 
 ก.  ระยะทาง ข.  ความเร็ว 
 ค.  เวลา ง.  น้ําหนกั 
๔๒๕.  การบริการทางการแพทยทางยุทธวธีิ  ไดแกขอใด 
 ก.  การบริการทางการแพทยระดับหนวย  และระดับกองพล 
 ข.  การบริการทางการแพทยระดับหนวย   ระดับกองพล  และกองทัพ  
 ค.  การบริการทางการแพทยระดับกองพล  และกองทัพ 
 ง.  การบริการทางการแพทยระดับหนวย  และกองทัพ 
๔๒๖.  การบริการทางการแพทยเร่ิมปฏิบตัิขึ้นกอนคือระดับใด 
 ก.  ระดับกองพล ข.  ระดับกองทัพ 
 ค.  ระดับหนวย ง.  ระดับเขตหลังและเขตภายใน 
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๔๒๗.  พืน้ทีก่ําลังรบ  ใชสําหรับปฏิบัติการทางยุทธวิธีคือเขตใด 
 ก.  เขตหนา ข.  เขตหลัง 
 ค.  เขตยุทธบริเวณ ง.  เขตภายใน 
๔๒๘.  พืน้ทีท่ี่ประกอบดวยเสนทางคมนาคม  สถานที่ตั้งทางการสงกําลังบํารุง  และการสงกลับทาง
การแพทย  คือเขตใด 
 ก.  เขตหนา ข.  เขตหลัง 
 ค.  เขตยุทธบริเวณ ง.  เขตภายใน 
๔๒๙.  พืน้ที่ทีใ่ชสําหรับแสวงหาทรัพยากรทั้งทางบุคคลและวัตถุที่เหมาะสมอยูในสถานที่ปลอดภยัให
ใชการไดมากและดีที่สุดคือเขตใด 
 ก.  เขตหนา ข.  เขตหลัง 
 ค.  เขตยุทธบริเวณ ง.  เขตภายใน 
๔๓๐.  วิธีการเคลื่อนยายผูปวยเจ็บจากจุดที่บาดเจ็บ ( สนามรบ ) หรือจากหนวยแพทยที่อยูขางหนา  มายัง
หนวยแพทยทีอ่ยูขางหลัง  เรียกวาอะไร 
 ก.  การสงกลับผูปวยเจ็บ ข.  การสงคืนผูปวยเจ็บ 
 ค.  การจัดสงผูปวยเจ็บ ง.  การจัดเก็บผูปวยเจ็บ 
๔๓๑.  ในสนามรบของหนวยแพทยที่อยูขางหนาสุด  คอือะไร 
 ก.  ที่พยาบาลกองพล ข.  ที่พยาบาลกองทัพ 
 ค.  ที่พยาบาลกองพัน ง.  ที่พยาบาลผูปวยเจ็บ 
๔๓๒.  ในการจัดใหกําลังพลในหนวยของตนไดรับบรกิารทางการแพทยอยางเพียงพออยูในความรับผิดชอบ   
ของใคร 
 ก.  ผูบังคับบญัชาทุกระดับชั้น    
 ข.  ผูบังคับบัญชาที่ใหญทีสุ่ดของหนวยนั้น 
 ค.  ผูบังคับหนวยแพทยหรือนายแพทยใหญในสนาม 
 ง.  หัวหนาหนวยที่จดัการดานกําลังพล 
๔๓๓.  ขอใดไมใชหลักทัว่ไปที่นํามาใชในการสนับสนนุทางการแพทยตามจุดมุงหมายในสนามรบ 
 ก.  หลักของความตอเนื่อง  หลักของการควบคุม ข.  หลักความใกลชิด  หลักความออนตัว 
 ค.  หลักความประชดิตัว  หลักการประสานพลัง ง.  หลักความคลองตัว  หลักความสอดคลอง 
๔๓๔.  ขอใดเปนจุดมุงหมายของหลักความใกลชิดที่นํามาใชในการสนับสนุนทางการแพทยในสนาม 
 ก.  เพื่อสะดวกตอการควบคมุดูแลและแกไขตอหนวยแพทย 
 ข.  แจกจายทรพัยากรทางการแพทยทุกชนดิใหถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับสถานการยุทธ 
 ค.  ตองมีความสอดคลองกับแผนการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหนวยที่กาํลังดําเนินกลยุทธ 
 ง.  เพื่อลดอันตรายจากความรนุแรงของโรคและการตายใหนอยลง 
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๔๓๕.  ผูบังคับหนวยแพทยยิ่งสามารถไดทราบสถานการณทางยุทธวิธีมากเทาใด  ก็ยิง่นําสิ่งใดได
เหมาะสมและประสบความสําเร็จมากยิ่งขึน้ 
 ก.  วางนโยบายทุก ๆ ดาน ข.  วางแผนสนับสนุนทางการแพทย 
 ค.  ใหนโยบายแกผูใตบังคับบัญชา ง.  วางแผนการรบ 
๔๓๖.  การบรกิารทางการแพทยในสนาม  หมายถึงอะไร 
 ก.  การนําเอาทรัพยากรทางการแพทยผสมผสานกับการปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
 ข.  การนําเอาเจาหนาที่ทางการแพทยผสมผสานกับความสะดวกสบายในสนาม 
 ค.  การนําเอาเครื่องมือทางการแพทยผสมผสานยุทโธปกรณทางยุทธวิธี 
 ง.  การนําเอาเจาหนาที่ทางการแพทยผสมผสานกับกําลังพลในสนาม 
๔๓๗.  ประสิทธิภาพของการบริการทางการแพทยในสนาม  จัดไดจากสิ่งใด 
 ก.  จํานวนเหรยีญกลาหาญทีไ่ดรับ 
 ข.  คําชมเชยตาง ๆ จากผูบังคับบัญชา 
 ค.  การไดรับชัยชนะจากการสูรบกับขาศึกในสนาม 
 ง.  จํานวนผูปวยเจ็บที่สามารถชวยชีวิตหรือปองกนัความพิการได 
๔๓๘.  ในการดํารงชีวิตของมนุษยมกีลไกในการหายใจอยางไร 
 ก.  นําออกซิเจนไปยังหัวใจแลวสงไปทั่วรางกาย 
 ข.  นําออกซิเจนเขาไปยังปอดแลวสงไปทัว่รางกายโดยผานไปตามเสนโลหิต 
 ค.  นําออกซิเจนจากเสนโลหติไปยังหวัใจ 
 ง.  นําออกซิเจนจากหัวใจ  แลวสงไปเฉพาะสวนที่สําคัญของรางกาย 
๔๓๙.  เซลลประสาทที่มีความสําคัญตอชีวิตซึ่งอยูในสมองอาจตายไดหลังขาดออกซิเจนเพยีงกี่นาที
เทานั้น 
 ก.  ๑  นาท ี ข.  ๒  นาท ี
 ค.  ๓  นาที ง.  ๔  นาท ี
๔๔๐.  ขอใดไมใชอาการฉุกเฉินที่สามารถทําใหผูบาดเจบ็อยูในขั้นอนัตรายได 
 ก.  มีบาดแผลที่เกิดการอกัเสบ  เจ็บปวด  บวมแดง 
 ข.  การขาดระยะของการหายใจ  หรืออัตราการเตนของหัวใจ 
 ค.  การสูญเสียโลหิตอยางหนัก 
 ง.  ภาวะการหมดสติ 
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๔๔๑.  กลวิธีสําหรับการหายใจโดยใชการผายปอดกระทาํเพื่ออะไร 
 ก.  อากาศผานไปสูหัวใจของผูปวยเจ็บทีพ่อหายใจได 
 ข.  อากาศผานไปสูปอดของผูปวยเจ็บทีพ่อหายใจได 
 ค.  อากาศผานไปสูหัวใจของผูปวยเจ็บทีก่ําลังขาดระยะการหายใจ 
 ง.  อากาศผานไปสูปอดของผูปวยเจ็บทีก่ําลังที่ขาดระบบการหายใจ 
๔๔๒.  กลวิธีสําหรับการหมุนเวยีนของโลหิต  โดยใชการปมหัวใจ  กระทําเพื่ออะไร 
 ก.  ใชแรงกระแทกลงบนหนาอก  ทําใหหัวใจสูบฉีดโลหติ 
 ข.  ใชแรงกดลงบนทรวงอกดานซายทําใหหัวใจสูบฉีดโลหิตไดด ี
 ค.  ใชฝามือนวดลงบนทรวงอกดานซาย  ทาํใหโลหิตหมนุเวยีนด ี
 ง.  ใชหลังมือกระแทกลงบนหนาอก  ทําใหโลหิตหมุนเวียนด ี
๔๔๓.  ในการหายใจมีส่ิงใดที่จําเปนที่สุดในการดํารงชีวติ 
 ก.  กาซคารบอนไดออกไซด ข.  กาซไนโตรเจน 
 ค.  ออกซิเจน ง.  กาซโอโซน 
๔๔๔.  ขอใดไมไดจดัอยูในระยะของการหายใจ 
 ก.  การหายใจเร็ว ข.  การหายใจชา 
 ค.  การหายใจออก ง.  จังหวะหยดุ 
๔๔๕.  วิธีการชวยชีวิตผูปวยเจ็บ  ใหบรรลุผลควรอยูในทานอนอยางไร 
 ก.  นอนคว่าํ ข.  นอนหงายราบ 
 ค.  นอนตามสบาย ง.  นอนตะแคง 
๔๔๖.  การตรวจสอบอัตราการเตนของหัวใจชีพจรบริเวณใดที่สามารถยืนยันผลที่เชือ่ถือได 
 ก.  บริเวณขอมือ ข.  บริเวณขมบั 
 ค.  บริเวณขอพับ ง.  บริเวณลําคอดานขาง 
๔๔๗.  ขอใดไมใชวิธีการหามเลือดใหกับผูบาดเจ็บที่มีเลือดออกมาก 
 ก.  กดบริเวณทรวงอก ข.  กดบริเวณบาดแผล 
 ค.  กดบริเวณเสนเลือดแดง ง.  การขันชะเนาะ 
๔๔๘.  เมื่อมีเลือดออกภายนอกใหใชผาสะอาดปดบริเวณบาดแผล    แตถาเลือดยังไมหยดุไหล  ควร
ปฏิบัติอยางไร 
 ก.  ยกสวนบาดแผลใหสูงขึน้  รีบไปโรงพยาบาล  
 ข.  เอาผาพันแผลเดิมออกแลวพันใหม 
 ค.  ใหใชผาพนัแผลพันทับลงไป  
 ง.  ใชสมุนไพรปดบาดแผลใหเลือดหยุดไหล 
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๔๔๙.  ในรายที่สงสัยวากระดูกคอหรือกระดูกสันหลังหกั  ไมควรใหผูบาดเจ็บปฏิบัตส่ิิงใดเปนอันขาด  
จะทําใหเกดิอมัพาตได 
 ก.  นอนราบ ข.  หยุดนั่ง 
 ค.  หามเคลื่อนยาย ง.  อยูนิ่ง ๆ 
๔๕๐.  วิธีการขันชะเนาะใหไดผล  ควรปฏิบัติอยางไร 
 ก.  ควรคลายขนัชะเนาะออกเมื่อมีอาการชา 
 ข.  ควรใชเชือก  สายไฟ  ลวด  หรือดายเล็ก ๆ ทําเปนขันชะเนาะ 
 ค.  รัดพื้นที่ทีอ่ยูระหวางบาดแผลกับหวัใจ  หางบาดแผลประมาณ  ๒  นิ้ว 
 ง.  ไมควรใชผานุม ๆ รองโดยรอบกอนการขันชะเนาะ 
๔๕๑.  ขอใดไมใชการลําเลียงดวยมือ 
 ก.  จัดหาเปลไมได 
 ข.  ภูมิประเทศไมอํานวยใหลําเลียง 
 ค.  ชุดเคลื่อนยายไมสามารถออกปฏิบัติงานได  เนื่องจากการปฏิบัติการของฝายขาศึก 
 ง.  ลําเลียงผูปวยเจ็บไปไดในระยะไกล ๆ 
๔๕๒.  ขอใดไมใชการลําเลยีงผูปวยเจ็บดวยผานุม 
 ก.  อุมดวยการใชเครื่องอํานวยความสะดวก ข.  อุมเดี่ยว 
 ค.  อุมคู ง.  อุมมากกวา  ๒  คน  ขึ้นไป 
๔๕๓.  วิธีการอุมแบบใดที่เหมาะกับคนทีห่มดสติและงายที่สุดสําหรับการอุมเพียงคนเดียว 
 ก.  อุมพยุง ข.  อุมแบก 
 ค.  อุมลากดวยเข็มขัดปนพก ง.  อุมทาบหลัง 
๔๕๔.  ขอใดไมใชประโยชนของการลําเลียงผูปวยเจ็บดวยทาอุมคู 
 ก.  นําผูปวยเจบ็ไปไดในระยะไกล ๆ  
 ข.  ไดรับความกระทบกระเทือนนอยกวาการอุมเดี่ยว 
 ค.  เหมาะสําหรับผูปวยเจ็บทีห่มดสต ิ  
 ง.  มีความปลอดภัยนอยกวาการอุมเดี่ยว 
๔๕๕.  การลําเลียงผูปวยเจ็บดวยทาอุมคูและการใชเปลสนาม  มคีวามจาํเปนหรือไมตองมีหัวหนาหรือผู
บอก  ยก  ลุก  นับ  แบก – เปล 
 ก.  จําเปนจะไดเปนแนวทางเดียวกัน  
 ข.  ไมจําเปนตองมีหัวหนา 
 ค.  ใครเปนหวัหนาหรือผูบอกก็ได  
 ง.  ไมมีการบอกเกี่ยวกบัการอุมคูหรือการใชเปลสนาม 
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๔๕๖.  ขอใดไมใชความมุงหมายของการจดัแบงพวกเปล 
 ก.  เพื่อใหพวกเปลทราบตําแหนง 
 ข.  เพื่อใหรูหนาที่ของตนเอง 
 ค.  เพื่อใหความสุขสบายแกผูปวยเจ็บ 
 ง.  เพื่อใหพวกเปลมีระเบียบเรียบรอย  มีวนิยั  รวดเรว็  ถูกตอง 
๔๕๗.  การหามผูปวยเจ็บทีน่อนอยูบนเปลเมื่อออกเดินเอาทางใดไปกอน 
 ก.  ศีรษะ ข.  เทา 
 ค.  ลําตวัขางซาย ง.  ลําตัวขางขวา 
๔๕๘.  การหามผูปวยเจ็บบนเปลขึ้นภูเขาหรือขึ้นบันใดตองเอาสวนใดขึ้นไปกอน 
 ก.  เทา ข.  ลําตัวขางซาย 
 ค.  ลําตัวขางขวา ง.  ศีรษะ 
๔๕๙.  การยกบริเวณที่มีบาดแผลใหขึ้นสงูกวาระดับหวัใจ  เพื่ออะไร 
 ก.  ชวยเพิ่มความดันในเสนเลือด 
 ข.  ชวยใหความรุนแรงของบาดแผลดีขึ้น 
 ค.  ชวยลดความดันในเสนเลอืดและทําใหเลือดออกนอยลง 
 ง.  ชวยใหการอักเสบ  บามแดง  ลดนอยลง 
๔๖๐.  บริเวณที่ขันชะเนาะตองเปดไวเพื่อใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาลเห็นและใหความระมัดระวัง  ขอ
ใดไมใชวิธีการ 
 ก.  ติดปายใหเห็นชัดเจนบริเวณที่ขันชะเนาะ ข.  เขียนที่ผาแลวโพกไวบนศีรษะ 
 ค.  บอกเวลาทีท่ําการขันชะเนาะ ง.  ใชหมึกเขียนที่หนาผากผูปวยเจ็บ 
๔๖๑.  กรมแพทยที่ทหารบกเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในสายวิยาการแพทยของกองทัพบก  ขอใดไมใช
หนาที่รับผิดชอบ 
 ก.  จัดใหมีการบริการทางการแพทย  ในยามปกต ิ
 ข.  จัดใหมกีารบริการทางการแพทย  ในยามสงคราม 
 ค.  ใหปฏิบัตหินาที่ทางการแพทย  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ง.  ปฏิบัติการรบเคียงคูกับทหารรบเพื่อปราบปรามขาศึก 
๔๖๒.  พนัธกจิของเหลาทหารแพทยมีความยากลําบากกวางานอื่น ๆ แมจะอยูในสถานการณทีด่ทีี่สุดคือ
อะไร 
 ก.  การสงกลับผูปวยเจ็บ ข.  การรักษาพยาบาล 
 ค.  การสงเสบียงอาหาร ง.  การสนับสนุนอุปกรณสายแพทย 
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๔๖๓.  กระสนุและวัตถุระเบิดที่ติดตวัมากับผูปวยเจ็บ  จะถูกเก็บไวทีใ่ด 
 ก.  ที่พยาบาลกองพล ข.  ที่พยาบาลกองพัน 
 ค.  ที่พยาบาลกองทัพ ง.  โรงพยาบาลในเขตหลัง 
๔๖๔.  ขอใดไมใชที่ตั้งทางการแพทยในสนามรบ 
 ก.  ใหใกลเขาไปขางหนาเทาที่จะทําได ข.  ไกลออกไปขางหลัง 
 ค.  ตั้งอยูบริเวณที่มีการสูรบกับขาศึก ง.  ไมกีดขวางตอการปฏิบัติการรบ 

วิชา   การบรรเทาสาธารณภยั 
๔๖๕.  สาธารณภยั  หมายถึง 
 ก.  ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ     

ข.  ภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย 
 ค.  ภัยที่เกิดจากรถเมลสาธารณะ    

ง.  ภัยหรือเหตกุารณที่เกดิขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือการกระทําของมนษุย 
๔๖๖.  ภยัที่เกดิขึ้นจากสงคราม  ถือเปนสาธารณภัยหรือไมเพราะเหตุใด 
 ก.  เปน  เพราะเปนภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย 
 ข.  เปน เพราะเปนภยัที่ทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินและชีวิต 
 ค.  ไมเปน  เพราะเปนสงคราม 
 ง.  ขอ ก. และ ข. ถูก 
๔๖๗.  ภยัที่เกดิจากความไมสงบภายใน  ถือเปนสาธารณภัยหรือไมเพราะเหตใุด 
 ก.  ไมเปน  เพราะเกิดจากความไมสงบภายใน 
 ข.  เปน  เพราะกระทบกระเทือนตอความสงบสุขของคนในชาต ิ
 ค.  ไมเปน  เพราะไมใชภัยธรรมชาติ 
 ง.  ไมมีขอใดถูก 
๔๖๘.  ภยัที่เกดิจากการโจมตีภายนอก  ถือเปนสาธารณภยัหรือไม  เพราะเหตใุด 
 ก.  ไมเปน  เพราะเปนสงครามภายนอกประเทศ 
 ข.  เปน  เพราะกระทบกระเทือนตอความสงบสุขของคนในชาต ิ
 ค.  ไมเปน  เพราะไมใชภัยธรรมชาติ 
 ง.  ไมมีขอใดถูก 
๔๖๙.  อัคคีภยั  คือภัยที่เกิดจากอะไร 
 ก.  น้ํา ข.  ไฟ    
 ค.  ลม ง.  ถูกทุกขอ 
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๔๗๐.  อุทกภยั  คือภัยทีเ่กิดจากอะไร 
 ก.  น้ํา ข.  ไฟ    
 ค.  ลม ง.  ถูกทุกขอ 
๔๗๑.  วาตภยั  คือภัยที่เกิดจากอะไร 
 ก.  น้ํา ข.  ไฟ    
 ค.  ลม ง.  ถูกทุกขอ 
๔๗๒.  ไฟปา  ถือเปนภัยชนดิใด 
 ก.  อัคคีภัย ข.  วาตภยั   
 ค.  อุทกภัย ง.  ไมมีขอใดถูก 
๔๗๓.  ผลกระทบทางตรง  ของสาธารณภัยที่มีตอประชาชนคือ 
 ก.  เสียชีวติและทรัพยสิน ข.  เสียญาติ  พี่นอง 
 ค.  สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา ง.  ถูกทุกขอ 
๔๗๔.  ผลกระทบทางออม  ของสาธารณภัยที่มีตอประชาชนคือ 
 ก.  เสียชีวติและทรัพยสิน ข.  เสียญาติ  พี่นอง 
 ค.  สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา ง.  ถูกทุกขอ 
๔๗๕.  สวนมากคนไทย  เมือ่พูดถึงสาธารณภยั  จะนึกถึงภัยอะไรมากที่สุด 
 ก.  อัคคีภัย ข.  วาตภยั   
 ค.  อุทกภัย ง.  ถูกทุกขอ 
๔๗๖.  ลักษณะการบรรเทาสาธารณภัยระยะแรก  แบงการปฏิบัติออกเปนกี่ลักษณะ 
 ก.  ๑ ข.  ๒    
 ค.  ๓ ง.  ๔ 
๔๗๗.  งานบรรเทาสาธารณภยั  ในลักษณะใดคือชวยใหปลอดภยัใหพนภยั 
 ก.  สงเคราะห ข.  สงสาร   
 ค.  ชวยเหลือ ง.  ชวยด ู
๔๗๘.  งานบรรเทาสาธารณภยั  ในลักษณะใดคือชวยใหผูประสบภัยฟนฟูกลับสูสภาพเดิมเหมือนกอน
เกิดสาธารณภยั 
 ก.  สงเคราะห ข.  สงสาร   
 ค.  ชวยเหลือ ง.  ชวยด ู
๔๗๙.  ดานการปองกัน  หมายถึงอะไร 
 ก.  การวางแผนเพื่อไมใหสาธารณภัยเกิดขึน้ ข.  การชวยเหลือ 
 ค.  การสงเคราะห ง.  ถูกทุกขอ 
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๔๘๐.  การปองกันไมใหเกิดสาธารณภัย  ทาํไมทําไดยาก 
 ก.  การสื่อสารไมด ี ข.  ไมมีงบประมาณ 
 ค.  สาธารณภัยไมสามารถควบคุมได ง.  ไมมีขอใดถูก 
๔๘๑.  ความรนุแรง  ของสาธารณภัยระยะใดรุนแรงที่สุด 
 ก.  ระยะแรก ข.  ระยะสอง   
 ค.  ระยะอิ่มตวั ง.  ระยะสุดทาย 
๔๘๒.  ภัยที่เกิดที่แหลมตะลุมพุก  จ.นครศรีธรรมราช  เปนภยัที่เกิดจากอะไร 
 ก.  อัคคีภัย ข.  วาตภยั   
 ค.  อุทกภัย ง.  ถูกทุกขอ 
๔๘๓.  ซึนามิ  เปนภยัที่เกดิจากอะไร 
 ก.  อัคคีภัย ข.  วาตภยั   
 ค.  อุทกภัย ง.  ถูกทุกขอ 
๔๘๔.  ขั้นตอนใดในการบรรเทาสาธารณภัย  ที่มีระยะเวลายาวนานทีสุ่ด 
 ก.  การปองกนั ข.  การระวังภยัและชวยเหลือ 
 ค.  การใหการสงเคราะห ง.  ถูกทุกขอ 
๔๘๕.  หลักการปฏิบัติในการบรรเทาสาธารณภยั  เปนความรับผิดชอบของใครเปนหลัก 
 ก.  นักการเมือง ข.  รัฐบาลสวนทองถ่ิน 
 ค.  รัฐบาลกลาง ง.  ขอ ข. และ ค. ถูก 
๔๘๖.  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ไทยเริ่มปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยคร้ังแรก  เมื่อป  พ.ศ.ใด 
 ก.  พ.ศ.  ๒๕๐๖ ข.  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
 ค.  พ.ศ.  ๒๕๐๘ ง.  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
๔๘๗.  กองตํารวจดับเพลิง  มีหนาที่อะไร  ในป  พ.ศ.  2503 
 ก.  บรรเทาสาธารณภัย ข.  บรรเทาเหตุอัคคีภัย 
 ค.  ตัดสินคดีความ ง.  ถูกทุกขอ 
๔๘๘.  ไดเปลี่ยนชื่อ “  กองตํารวจดับเพลิง”  เปนชื่ออะไร 
 ก.  กองดับเพลิง ข.  กองกํากับการตํารวจดับเพลิง 
 ค.  ตํารวจดับเพลิง ง.  ไมมีขอใดถูก 
๔๘๙.  เมื่อกองตํารวจดับเพลิงไดเปลี่ยนชือ่  ไดมีหนาทีเ่พิ่มขึ้นอยางไร 
 ก.  เปนหนวยบรรเทาสาธารณภยั  มีความรับผิดชอบมากขึ้น  และกวางขวางขึ้น 
 ข.  เปนหนวยบรรเทาอัคคีภัยเหมือนเดิม  ความรับผิดชอบเทาเดิม 
 ค.  มีหนาที่พิจารณาคดีควบคูกับการบรรเทาสาธารณภัยไปดวย 
 ง.  ผิดทุกขอ 
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๔๙๐.  ศูนยฝกอบรม  ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในสวนภูมิภาค  มกีี่แหง 
 ก.  ๑ ข.  ๒    
 ค.  ๓ ง.  ๔ 
๔๙๑.  ศูนยฝกอบรม  มีหนาที่หนาที่หลักกีป่ระการ 
 ก.  ๑ ข.  ๒    
 ค.  ๓ ง.  ๔ 
๔๙๒.  ใหการอบรมแกเจาหนาที่เทศบาล  สุขาภิบาล  เจาหนาที่สวนจังหวัดและหนวยงานตาง ๆ เปน
หนาที่หลักของ “ ศูนยฝกอบรม”  หรือไม เพราะอะไร 
 ก.  ไม  เพราะมีหนวยงานอืน่มารับหนาทีอ่บรมแทน 
 ข.  ไม  เพราะอยูนอกเหนือหนาที่หลัก 
 ค.  เปน  เพราะอยูในหนาทีห่ลัก  และเปนความรับผิดชอบหลัก 
 ง.  ขอ ก. และ ข. ถูก 
๔๙๓.  การดําเนินงานเกี่ยวกบัสาธารณภัย  โดยกระบวนการทั้งหมดของสิ่งที่ตองทํา แบงออกเปนกี่สวน 
 ก.  ๑  สวน ข.  ๒  สวน   
 ค.  ๓  สวน ง.  ๔  สวน 
๔๙๔.  สวนที่  ๒  ของการดาํเนินงานเกี่ยวกับสาธารณภยั  คืออะไร 
 ก.  การระวังปองกันและการชวยเหลือ ข.  การปองกัน 
 ค.  การสงเคราะห ง.  ไมมีขอใดถูก 
๔๙๕.  ขั้นตอนของการดําเนินงานเกี่ยวกบัสาธารณภัย  ขั้นตอนใดหากมิไดพจิารณาอยางละเอียดแลว  
เกือบถือเปนงานเดียวกนั 
 ก.  ขั้นแรกกับขั้นที่สอง ข.  ขั้นสองกับขั้นสุดทาย 
 ค.  ขั้นแรกกับขั้นสุดทาย ง.  ไมมีขอใดถูก 
๔๙๖.  ในการชวยกันปองกนัสาธารณภัย  หนาที่หลักเปนของใคร 
 ก.  รัฐบาล ข.  เอกชน   
 ค.  นักศึกษา   ง.  ไมมีขอใดถูก 
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